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21 januari 2014 

Adelis förvärvar majoritetspost i NGI 
Adelis gör s itt  första danska förvärv 
NGI slutför generationsväxl ing och förbereder sig för ytterl igare t i l lväxt 

 
Adelis Equity Partners Fund I AB (“Adelis”) går in som majoritetsägare i danska NGI A/S, världens 
ledande tillverkare av maskinskor i rostfritt stål. Bolaget som bland annat har kunder inom 
livsmedels- och läkemedelsindustrin innehar särskild expertis inom utveckling och framställning 
av certifierade hygieniska produkter. 
 
NGI grundades 1991 av Knud Nygaard och en generationsväxling ägde rum 2008. Jan Nygaard 
har sedan dess varit VD och delägare, tillsammans med Mads Nygaard samt två ytterligare 
syskon. Jan Nygaard kommer att fortsätta som VD och delägare i NGI och kommer därmed 
även framgent att bidra till verksamhetens utveckling. Mads Nygaard blir kvar som 
styrelsemedlem och minoritetsägare. 
 
NGI har under de senaste åren haft en årlig tillväxt på över 20 % och 2013 uppgick 
omsättningen till DKK 150 miljoner, upp från DKK 132 miljoner året innan. Verksamheten ligger i 
danska Nørresundby och har 72 anställda som designar, utvecklar och framställer maskinskor av 
hög kvalitet för fler än 3 000 kunder i Europa och USA. NGI planerar att fortsätta sin positiva 
utveckling med Adelis som ägare och därmed realisera verksamhetens betydande 
internationella tillväxtpotential.  Kunder och leverantörer kan se fram emot en oförändrat hög 
kvalitets- och servicenivå samt en ytterligare professionalisering av verksamheten. 
 
”Vi har skapat en stark verksamhet med stor utvecklingspotential och ser samarbetet med Adelis 
som ett naturligt steg i bolagets utveckling. I Adelis får vi en stark samarbetspartner med 
kompetens inom företagsledning och tillgång till kapital som gör det möjligt att fullfölja våra 
expansionsplaner och uppnå våra internationella ambitioner,” säger Jan Nygaard, VD för NGI. 
 
”NGI är en välskött och professionell verksamhet med en ledande global marknadsposition och 
stor internationell utvecklingspotential. Verksamhetens unika kunnande inom utveckling och 
tillverkning av certifierade hygieniska maskinskor samt ett kompromisslöst fokus på kvalitet och 
service utgör en attraktiv plattform för tillväxt. Bolaget passar vårt investeringsfokus perfekt och 
vi ser fram emot att bidra till dess utveckling,” säger Steffen Thomsen, partner på Adelis. 
 
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpesumman. 
 
 
 
För mer information, kontakta 
Jan Nygaard, VD, NGI A/S, +45 40 71 7069 
Steffen Thomsen, Partner, Adelis Equity Partners, +45 40 283409 
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Om NGI 

NGI grundades 1991 och är idag världens ledande tillverkare av maskinskor i rostfritt stål. Bolaget som 

bland annat har kunder inom livsmedels- och läkemedelsindustrin innehar särskild expertis inom 

utveckling och framställning av certifierade hygieniska produkter. NGI är världens enda leverantör av 

patenterade maskinskor av högsta hygienstandard. Verksamhetens effektiva och specialiserade tillverkning 

i Nørresundby levererar produkter och service till mer än 3 000 kunder i Europa och USA. 2013 hade NGI 

72 medarbetare och en omsättning på DKK 150 miljoner. För mer information se www.ngi.dk 

Om Adelis Equity Partners 

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i små och medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 i 

Stockholm med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora bolag 

i Norden. Adelis medarbetare har sammantaget 85 års erfarenhet av riskkapitalinvesteringar, har gjort över 

50 företagsförvärv och suttit i mer än 50 styrelser i medelstora bolag. Vår nuvarande fond är på 3,7 

miljarder kronor och vi har kontor i Danmark och Sverige. För mer information se www.adelisequity.com. 


