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Adelis-ejede Nordomatic erhverver dominus 
 
Adelis Equity Partners Fund I  AB (”Adelis”)  erhverver via porteføljeselskabet 
Nordomatic AB den førende danske virksomhed inden for bygningsautomatik,  
dominus A/S, sammen med ledelserne i  begge selskaber.   
 
Adelis Equity Partners Fund I AB (”Adelis”) erhverver via porteføljeselskabet Nordomatic AB den førende 

danske virksomhed inden for bygningsautomatik, dominus A/S, sammen med ledelserne i begge 

selskaber. Sælgeren er Trefor A/S. 

 

dominus A/S blev købt af Trefor A/S fra selskabets grundlæggere i 2010 og har oplevet stærk vækst med 

positive resultater i samtlige regnskabsår. Virksomheden er den førende leverandør af åbne building 

management-systemer (BMS) på det danske marked. Virksomhedens 72 medarbejdere arbejder fra seks 

lokationer i Danmark. 

 

Opkøbet medfører, at Nordomatics omsætning stiger til omkring SEK 500 mio. med omtrent 250 

medarbejdere. 

 

”dominus har i en periode haft en ambition om at vokse i Norden, og nu får vi chancen for at tage dette 

skridt som en del af en specialiseret koncern. Vi skal fortsætte med at investere i og udvikle vores 

virksomhed i Danmark, og vi ser frem til at gøre dette med en finansielt stærk og branchekyndig partner. Vi 

ser endnu større muligheder for at skabe vækst og udvikle både teknologien og vores medarbejdere,” siger 

Toke Juul, administrerende direktør i dominus A/S. 

 

”Nordomatic har de senere år udviklet sig fra hovedsageligt at operere i Stockholmsregionen til at blive 

landets største specialist inden for building management-systemer med aktiviteter 11 steder i Sverige. 

Fusionen med dominus er endnu et spændende skridt i vores strategi om at skabe en førende nordisk 

aktør inden for smart buildings. Vi er meget imponerede over såvel markedspositionen som 

kompetencerne og engagementet hos dominus’ medarbejdere, og vi ser frem til at bygge videre på 

virksomhedens stærke brand i Danmark,” siger Olov Schagerlund, administrerende direktør i Nordomatic 

AB. 

 

”Vi tror fuldt og fast på markedet for bygningsautomatik og ’smart buildings’. Efter vores opkøb af den 

førende svenske aktør Nordomatic i marts 2016 er vi godt tilfredse med efter så kort tid og gennem 

opkøbet af dominus at kunne skabe en koncern, som også har en førende position i Danmark. Vi ser frem 

til at arbejde sammen med koncernledelsen om at fortsætte væksten i de enkelte lande og på sigt også i 

andre nordiske lande. Opkøbet af dominus bliver Adelis’ fjerde investering i Danmark på 2,5 år, hvilket gør 

os til en af de mest aktive investorer i denne del af det danske private equity-marked,” siger Steffen 

Thomsen, ansvarlig for Adelis i Danmark. 

 

Parterne er enige om ikke at offentliggøre vilkårene for transaktionen, som forventes gennemført i løbet af 

sommeren 2016. 

For yderligere information, kontakt venligst:  

Steffen Thomsen, Adelis Equity Partners, +45 40 28 34 09, steffen.thomsen@adelisequity.com 

Torbjörn Torell, Ordförande Nordomatic, +46 70 577 40 40, torell.torbjorn@gmail.com 
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Om Nordomatic 

Nordomatic er den førende uafhængige leverandør af smarte energi- og miljø-automatikløsninger til 

ejendoms-, installations- og byggevirksomheder. Nordomatic har kontorer i Stockholm, Solna, Södertälje, 

Linköping, Norrköping, Jönköping, Kalmar, Växjö, Borås, Göteborg og Malmö. Nordomatic har omkring 

175 medarbejdere og omsætter SEK 330 mio. For yderligere information, se www.nordomatic.se. 

 

Om dominus 

dominus blev etableret i 1997 af familien Juul og har på kort tid positioneret sig som en af Danmarks 

førende leverandører af styresystemer for lys, varme og ventilation. dominus har kontorer i Herning, Århus, 

Ålborg, Kolding og København. dominus har 72 medarbejdere. For yderligere information, se 

www.dominus.dk. 

 

Om Adelis Equity Partners 

 

Adelis er en aktiv investor og partner for værdiskabelse i små og mellemstore nordiske selskaber. Adelis 

blev etableret i 2012 med målet om at blive den førende kapitalfond med fokus på investeringer i 

mellemstore virksomheder i Norden. Adelis´ medarbejdere har omfattende kapitalfondserfaring, har 

investeret i over 50 virksomheder og været aktive i flere end 50 bestyrelser i mellemstore virksomheder. 

Adelis’ nuværende fond er på SEK 3,7 milliarder. For yderligere information, se www.adelisequity.com. 


