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Adelis investerer i Søgemedier A/S  
Søgemedier har s iden sin start i  2008 oplevet stærk vækst og har udviklet s ig t i l  
en af landets ledende aktører indenfor online markedsføring. Søgemedier er klar 
t i l  næste skridt,  og tager derfor Adelis Equity Partners ind som ny partner.   
 
Søgemedier er et af Danmarks største digitale rådgivnings- og mediehuse og tilbyder 
rådgivning, søgemaskineoptimering (SEO), Google AdWords, Facebook firmasider og Ads, samt 
webudvikling og webshops til små og mellemstore virksomheder. Søgemedier har over 100 
ansatte og kontorer i Aarhus og København. 

”Søgemedier er en af de bedst positionerede virksomheder i industrien. Deres succes er et 
resultat af deres visionære ledelse, disciplinerede salgsprocesser og effektive produktions-
setup. Vi er imponeret over deres kompetente ledelsesteam, gode virksomhedskultur og deres 
stærke historik. Vi har derfor en stærk tiltro til virksomhedens fremadrettede udvikling og vækst,” 
udtaler Joel Russ fra Adelis. 

”Vi har erfaring med lignende virksomheder indenfor IT branchen, hvor vi, i tæt samarbejde med 
ledelsen, har formået at skabe vækst. Vi har vurderet at Søgemedier har en skalérbar 
forretningsmodel og er den bedste platform for fremtidig ekspansion i Danmark og potentielt 
udlandet på længere sigt,” tilføjer Jacob Frandsen fra Adelis. 

”Vi har gennem de seneste år etableret os som en af de ledende aktører i markedet og ser 
samarbejdet med Adelis som et naturligt næste skridt. Adelis bidrager med deres kompetencer 
indenfor industrien, et stærkt netværk og en positiv historik med at udvikle virksomheder. Vi er 
overbevist om at Adelis bliver en god samarbejdspartner og at vi sammen kan skabe et stærkt 
fundament for fortsat at levere den bedste service til vores kunder og tiltrække de mest 
kvalificerede medarbejdere,” udtaler Allan Damborg, administrerende direktør i Søgemedier. 

Adelis erhverver lidt mere end halvdelen af aktierne i Søgemedier, mens stifterne og ledelsen 
fortsætter som minoritetsaktionærer.  

For yderligere information: 

Joel Russ, Adelis Equity Partners, +46 73 543 90 68, joel.russ@adelisequity.com 

Jacob Frandsen, Adelis Equity Partners, +46 73 072 44 46, jacob.frandsen@adelisequity.com 

Allan Damborg, Søgemedier, +45 20 40 27 10, allan@sgme.dk 
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Om Søgemedier 

Søgemedier A/S er et af landets førende digitale rådgivnings- og mediehuse, med kontorer i Aarhus og 

København. Siden sin stiftelse i 2008 har søgemedier hjulpet over 4.000 virksomheder inden for 

rådgivning, søgemaskineoptimering (SEO), Google AdWords, Facebook firmasider og Ads, samt 

webudvikling og webshops. For yderligere information, se venligst http://www.sgme.dk/. 

Om Adelis Equity Partners 

Adelis er en aktiv partner i at skabe værdi for mellemstore nordiske virksomheder. Adelis blev grundlagt 

med et mål om at blive den førende Nordiske kapitalfond på markedet for mellemstore virksomheder. 

Adelis blev stiftet i 2013 og har siden været en af mest aktive investorer i markedet for mellemstore 

virksomheder i Norden med 14 platform investeringer og mere end 30 tilkøb til disse. Adelis har ca. EUR 1 

mia. under forvaltning. For yderligere information: www.adelisequity.com. 

 


