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Adelis hankkii Mobilhousen – tavoitteena kiihdyttää 
kasvua 
Adelis Equity Partners (”Adelis”) on hankkinut enemmistöosuuden Mobilhousesta, joka 
valmistaa, myy ja vuokraa moduulipohjaisia rakennuksia toimistotiloiksi, kouluiksi, 
opiskeluasunnoiksi, väliaikaiseen asumiseen ja työmaakäyttöön. 
 
Adelis sijoittaa Mobilhouseen, joka on muutaman viime vuoden aikana kasvanut vahvasti ja 
lähes kolminkertaisti tuloksensa vuonna 2018. Positiivista kehitystä tullaan kiihdyttämään 
Adeliksen omistajuuden aikana. 
 
Mobilhouse perustettiin vuonna 1961 moduulitilojen valmistajaksi rakennusteollisuutta varten. 
Siitä lähtien yritys on käynyt läpi merkittävän muutoksen ja tällä hetkellä yrityksellä on noin 100 
vakituista ja tilapäistä työntekijää jotka valmistavat ja toimittavat standardimoduuleja ja 
räätälöityjä ratkaisuja yrityksille ja julkiselle sektorilla Tanskassa.  
 
“Mobilhouse on tehnyt monta vuotta vahvaa tulosta ja toiminta on valmiina menestykseen hyviä 
kasvumahdollisuuksia tarjoavilla markkinoilla. Näemme merkittävää kasvua väliaikaisten ja 
pysyvien asuntojen, sekä konttoreiden ja koulujen kysynnässä, jotka ovat alueita missä 
Mobilhousella on vahva markkina-asema. Meillä on jo vaadittava kokemus ja osaaminen 
liikuteltavien ratkaisujen kehittämiseksi ja valmistamiseksi yhä useammalle asiakkaalle. Adeliksen 
johtamiskokemuksen ja taloudellisten resurssien avulla voimme kehittää ja skaalata 
toimintaamme kiihdyttääksemme kasvua entisestään,” sanoo Benny Møller, Mobilhousen 
toimitusjohtaja. 
 
“Sekä väliaikaisen ja pysyvän pinta-alan kysyntä on kasvavaa, ja Mobilhouse on luonut vahvan 
alustan kasvua varten avaamalla uuden tuotantolaitoksen maaliskuussa 2018, sekä yrityksen 
vahvan konseptin ja tietotaidon kautta. Lisäksi tämä kehitys luo hyvät edellytykset 
vuokraportfolion laajentamista varten. Odotamme innolla mahdollisuutta tuoda strategista 
osaamista ja tehdä kohdistettuja investointeja, luodaksemme yhdessä johdon ja työntekijöiden 
kanssa parhaat mahdollisuudet Mobilhouselle hyödyntää yrityksen vahvaa markkina-asemaa ja 
attraktiivisia markkinatrendejä,” sanoo Steffen Thomsen Adelikselta. 
 
Sijoitus on Adeliksen kuudes Tanskassa sitten vuoden 2012 kun yritys perustettiin. Nykyinen 
johto tulee vähemmistöomistajaksi transaktion yhteydessä. 

Lisätietoja: 

Benny Møller, Mobilhouse, +45 20 20 62 66, bm@mobilhouse.dk 

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

Mobilhouse valmistaa, myy ja vuokraa moduulipohjaisia rakennuksia toimistotiloiksi, kouluiksi, 

opiskeluasunnoiksi, väliaikaiseen asumiseen ja työmaakäyttöön. Yritys perustettiin vuonna 1961 ja sillä on 

40 vakituista ja 55 tilapäistä työntekijää jotka valmistavat standardimoduuleja ja räätälöityjä ratkaisuja 

yksityiselle ja julkiselle sektorille Tanskassa. Mobilhousella on pääkonttori ja kaksi tehdasta Fredericiassa, 

sekä toimisto, varasto ja loppuasennus Bjæverskovissa. Lisätietoa osoitteesta www.mobilhouse.dk.  

Adelis Equity Partners 

Adelis on aktiivinen arvonluonnin partneri keskisuurissa Pohjoismaisissa yrityksissä. Adelis perustettiin 2013 

päämääränään nouseminen johtavaksi Pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi 

pääomasijoitusyhtiöksi. Adelis on perustamisestaan lähtien ollut segmenttinsä aktiivisimpia yhtiöitä 19 

sijoituksellaan ja yli 50 lisäyritysostollaan. Adelis hallinnoi kahden rahaston kautta noin 1 miljardin euron 

pääomaa. Lisätietoa osoitteesta www.adelisequity.com. 


