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Impilo förvärvar ledande
tillverkare av sårvårdsprodukter
Impilo har förvärvat 37 procent av aktierna i Ferrosan Medical Devices (FeMD),
med säte i Danmark. FeMD utvecklar och tillverkar blödningshämmare för
kirurgiskt bruk samt miniatyrelektronik som används i utrustning för regional
kirurgi och titthålskirurgi FeMD har cirka 220 anställda och bedriver omfattande
utvecklings- och tillverkningsarbete i två anläggningar i Söborg, Danmark, och
Stettin i Polen. Säljare är ett konsortium av nordiska ägare och köpet slutfördes
den 30 juni.
– FeMD är ett bolag med stark produkt-, utvecklings- och tillverkningskompetens. Vi
känner bolaget väl sedan 2004 och ser ett bolag med stort kunnande och
tillväxtpotential som vi vill hjälpa att ta nästa steg i sin utveckling, säger Fredrik
Strömholm, partner på Impilo och styrelseledamot i FeMD. Impilo blir FeMDs största
ägare.
Ferrosan Medical Devices har en historia som sträcker sig 70 år tillbaka. Det har
utvecklats till en världsledande utvecklare och producent av gelatinbaserade, topikala
hemostatiska produkter som används av kirurger för att kontrollera och stoppa
blödning under operationer. Produkterna distribueras globalt genom ett partnerskap
med Ethicon, en del av Johnson&Johnson.
Vidare utvecklar och tillverkar FeMD miniatyrelektronik för bruk i produkter för regional
anestesi och titthålskirurgi. Den årliga omsättningen uppgår till cirka DKK 450 miljoner
och företaget driver såväl en egen omfattande utvecklingsavdelning som tillverkning i
fabriker i Köpenhamn och Stettin i Polen.
– Vi välkomnar Impilo som ny huvudägare till FeMD. Vi känner Hans-Christian Bödker
Jensen och Fredrik Strömholm sedan många år, och de ledde också det konsortium
som förvärvade företaget förra året. Vi ser en stor potential för dels geografisk
expansion, framför allt i tillväxtregioner, dels fortsatt produktinnovation och breddning
av användningsområdena för våra produkter, säger Henrik Kröis, verkställande
direktör i FeMD.
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FeMDs styrelse består av Peter Kurstein, ordförande – tidigare VD i Radiometer A/S,
en del av Danaher, Måns Barsne, Executive Vice President (Chief Innovation Officer)
på Ambu A/S, Marianne Ovesen, ansvarig för produktion på Radiometer samt Impilopartners Fredrik Strömholm och Hans-Christian Bödker Jensen.
Impilo, som etablerades 2017, förfogar över investeringsåtaganden om drygt tre
miljarder kronor från ledande nordiska och internationella investerare.
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Impilo är ett investeringsföretag som är helt inriktat på investeringar i nordiska företag verksamma inom
läkemedel, medicinsk teknik, vårdtjänster och andra hälsorelaterade verksamheter. Impilos utgångspunkt är
att portföljbolagen måste bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling för att bli långsiktigt
framgångsrika.
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