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EXHAUSTO SOLGT TIL FRANSKE ALDES 
 
Dette væsentlige opkøb vil fremme udviklingen af koncernen i Nordeuropa og vil gøre 
koncernen til en ledende aktør på ventilationsmarkedet. 
 

ALDES, en international, familieejet koncern med hovedkontor i Vénissieux, Frankrig, 
som opfylder behovene i markedet for indeklima, termisk komfort og energistyring i 
bygninger, har netop købt den danske virksomhed EXHAUSTO, som er førende på 
markedet for komfortventilation til beboelsesejendomme og kommercielle bygninger 
(skoler, kontorer og institutioner). 
 
EXHAUSTO-koncernen blev grundlagt i 1957 og sælges af den danske ejerkreds, kapitalfonden 
Axcel og VKR Holding A/S. EXHAUSTO-koncernen er i dag en større og meget anerkendt aktør 
i Nordeuropa, først og fremmest i Danmark, Sverige og Norge, og har desuden en 
fremtrædende position på det tyske marked. I 2015 omsatte koncernen for 63 mio. euro med i 
alt 286 medarbejdere.  
 
ALDES-koncernen har erhvervet 100% af virksomheden, som har produktionsanlæg i Danmark 
og Norge. Dette opkøb giver en strategisk indgang til lande og markeder, hvor EXHAUSTO-
brandet anerkendes for sin ekspertise og tekniske løsninger samt sit høje serviceniveau.  
 
Dette tiltag vil samtidig også gøre det muligt for både ALDES’ og EXHAUSTOs kunder at drage 
fordel af hinandens komplementære og innovative ventilationsløsninger, som er designet til at 
skabe grundlag for et sundere liv i alle former for bygninger (skoler, kontorer, hoteller, 
plejehjem, familieboliger m.m.) 
 
Ifølge Stanislas LACROIX, bestyrelsesformand for ALDES-koncernen, "er dette opkøb et stort 
skridt frem i vores internationale udvikling, især i Tyskland, samtidig med, at det vil åbne 
dørene til Skandinavien. Den viden og de kompetencer, der findes hos EXHAUSTO, passer 
perfekt til ALDES-koncernens behov. Det vil sætte ALDES-koncernen i stand til at styrke sine 
kompetencer og løsninger og øge væksten i Europa og resten af verden." 
 
På vegne af de nuværende ejere udtaler Jan Lundsgaard Jensen, CEO i VKR Holding: 
”Jeg er meget tilfreds med, at ALDES nu køber EXHAUSTO. Det er et perfekt match, som vil 
styrke EXHAUSTOs udviklingsmuligheder som del af en stor international koncern, der allerede 
er til stede i 60 lande”, siger Jan Lundsgaard Jensen, CEO i VKR Holding. 
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Om ALDES 
ALDES-koncernen er en fransk familieejet virksomhed, der leverer ventilatorer og luftbehandlings-
aggregater samt anlæg til digital luftrensning, opvarmning/køling af brugsvand samt central støvsugning. 
ALDES-koncernen blev grundlagt i 1925, og med hovedsæde i Vénissieux nær Lyon beskæftiger 
koncernen 1300 medarbejdere og har en omsætning på 222 mio. euro. ALDES-koncernen har aktiviteter i 
næsten 60 lande verden over og har en førende position på mange europæiske markeder.  
Se www.aldes.com  

 

Om Axcel  
Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle 
virksomheder. Axcel er en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en 
bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. 
kr. i kapitaltilsagn. Fondene har gennemført 43 investeringer og mere end 80 større tilkøb til disse. 36 
virksomheder er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag syv virksomheder, som tilsammen har en 
omsætning på ca. 5,5 mia. kr. og omkring 3.500 medarbejdere.  
Læs mere på www.axcel.dk  
 
Om VKR Holding 
VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der har til formål at skabe værdi gennem finansielle 
investeringer og ejerskab af virksomheder. VKR Holdings virksomheder beskæftiger tilsammen ca. 
13.500 medarbejdere i mere end 40 lande. VKR Holding ejer virksomheder, der bringer dagslys, frisk luft 
og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VKR Holding er fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN 
som største aktionær. 
Læs mere på www.vkr-holding.com  
 
 
 


