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Adelis køber majoritetspost i NGI 

 
Adelis foretager sit første danske opkøb 

NGI fuldender generationsskiftet og gør klar til yderligere vækst 

 
Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) indtræder som majoritetsaktionær i NGI A/S (”NGI”), som er 

verdens førende producent af maskinsko i rustfrit stål med særlige kompetencer inden for udvikling og 

fremstilling af produkter i hygiejnisk og certificeret design til bl.a. fødevareindustrien og den 

farmaceutiske industri. 

 

NGI blev etableret i 1991 af Knud Nygaard og overtaget af næste generation i 2008. Jan Nygaard har 

været adm. direktør og medejer siden, og Mads Nygaard samt to øvrige søskende har ligeledes været 

medejere. Jan Nygaard fortsætter som adm. direktør og medejer i NGI og vil også i de kommende år 

bidrage til virksomhedens positive udvikling. Mads Nygaard fortsætter ligeledes som bestyrelsesmedlem 

og minoritetsinvestor. 

 

NGI har i en årrække oplevet vækstrater på over 20%, og i 2013 udgjorde omsætningen 150 mio. kr. mod 

132 mio. kr. året før. Virksomheden er beliggende i Nørresundby og beskæftiger 72 medarbejdere, som 

designer, udvikler og fremstiller maskinsko i høj kvalitet til flere end 3.000 kunder i Europa og USA. 

NGI vil fortsætte den positive udvikling med Adelis som ejer og realisere virksomhedens betydelige 

internationale vækstpotentiale. Kunder og leverandører vil opleve et uændret højt kvalitets- og 

serviceniveau samt en yderligere professionalisering af virksomheden. 

 

”Vi har skabt en stærk virksomhed med et stort udviklingspotentiale og ser samarbejdet med Adelis som 

et naturligt skridt i vores indsats for at løfte NGI til det næste niveau. Med Adelis om bord får vi en stærk 

sparringspartner samt adgang til ledelsesmæssige kompetencer og kapital, som gør det muligt at forfølge 

vores ekspansionsplaner og indfri vores internationale ambitioner,” siger Jan Nygaard, adm. direktør i 

NGI. 

 

”NGI er en veldrevet og professionel virksomhed med en førende global markedsposition og betydeligt 

internationalt udviklingspotentiale. Virksomhedens unikke kompetencer inden for udvikling og 

fremstilling af maskinsko i hygiejnisk og certificeret design samt det kompromisløse fokus på et højt 

kvalitets- og serviceniveau er en attraktiv platform for vækst. Det er et perfekt match med vores 

investeringsfokus, og vi ser frem til at bidrage til udviklingen,” siger Steffen Thomsen, partner i Adelis. 

 

Det er mellem parterne aftalt ikke at oplyse købsprisen. 

 

For yderligere information, kontakt venligst 

Jan Nygaard, adm. direktør, NGI, +45 4071 7069 

Steffen Thomsen, Partner, Adelis Equity Partners, +45 4028 3409 
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Om NGI 

NGI er stiftet i 1991 og er i dag verdens førende producent af maskinsko i rustfrit stål med særlige kompetencer inden 

for udvikling og fremstilling af produkter i hygiejnisk og certificeret design til bl.a. fødevareindustrien og den 

farmaceutiske industri. NGI er den eneste leverandør af patenterede maskinsko, som efterlever de strengeste 

hygiejnestandarder, og virksomhedens effektive og højtspecialiserede produktion i Nørresundby leverer produkter og 

service af høj kvalitet til flere end 3.000 kunder i Europa og USA. I 2013 havde NGI 72 medarbejdere og en 

omsætning på 150 mio. kr. Besøg www.ngi.dk for yderligere information. 

Om Adelis Equity Partners 

Adelis er en aktiv 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 sammenlagt 85 års erfaring med investeringer, har foretaget over 50 virksomhedsopkøb og 

været aktive i flere end 50 bestyrelser i mellemstore virksomheder. Vores nuværende fond er på SEK 3,7 milliarder, 

og Adelis har kontorer i Danmark og i Sverige. Besøg www.adelisequity.com for yderligere information. 

http://www.ngi.dk/
http://www.adelisequity.com/

