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  København, 23. marts 2018 

 

Polaris investerer i designvirksomheden Menu 

 

Efter at have opbygget og udviklet designvirksomheden Menu, der i dag sælger møbler, brugskunst og 

lamper af høj kvalitet til flere end 40 lande, har familien Hansen indgået en aftale med Polaris, som 

investerer i virksomheden. Menu har hovedkontor i Nordhavn og beskæftiger 63 medarbejdere. 

 

Menu blev stiftet i 1978 og har siden 2012 repositioneret virksomheden og skabt et stærkere og bredere 

designbrand. Menu har transformeret produktporteføljen fra alene at henvende sig til detailsegmentet ved at 

tilføje en række møbler og lamper samt moderne brugskunst i det voksende affordable luxury-segment. 

Styrkelsen af virksomhedens profil og produktportefølje har de senere år sikret hastig og lønsom vækst samt 

skabt grundlag for en fortsat positiv udvikling, som skal accelereres yderligere med Polaris som 

majoritetsejer. 

 

”Menu har gennemgået hastig vækst og en særdeles positiv udvikling i de senere år, og vores markeder 

byder på attraktive vækstmuligheder, som vi ser frem til at udnytte i samarbejde med Polaris. Vi er glade for 

at få en kapitalstærk og professionel ejer, der med indgående erfaring fra opbygningen af andre 

vækstvirksomheder kan bidrage til at styrke vores systemer og processer og tilbyde værdifuld videndeling på 

områder som produktudvikling og salg. Vi er sikre på, at Polaris er den rette partner for Menu i den 

spændende fase, vi står over for,” siger Bjarne Hansen, administrerende direktør, Menu. 

 

Væksten i Menus globale markeder er stærk og drives blandt andet af stigende fokus på varer i affordable 

luxury-segmentet frem for deciderede luksusprodukter samt af den store popularitet, som skandinavisk 

design og kultur oplever globalt. Virksomhedens transformation af brand og produktportefølje har skabt en 

stærk markedsposition for Menu, som ventes at skabe solid organisk vækst i de kommende år ved salg til 

high-end detailhandelen, online-portaler og det professionelle segment. 

 

”Menu har skabt et stærkt brand, en spændende pipeline af lovende produkter og en virksomhed med et 

betydeligt og skalerbart udviklingspotentiale. Vi er overbevist om, at Menu har de helt rette forudsætninger 

for at fortsætte og accelerere successen i et spændende globalt marked, og vi ser meget frem til at bidrage 

til at forløse potentialet. Vi vil gøre vores for at skabe de helt rette rammer for at skærpe de interne processer 

og styrke virksomhedens produktudvikling og salg, så Menus design kan komme ud til endnu flere 

professionelle og private kunder,” siger Jan Johan Kühl, Managing Partner i Polaris. 

 

Menus daglige ledelse fortsætter uændret, og flere nøglemedarbejdere medinvesterer i virksomheden 

sammen med Polaris. Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen. 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 

 

Menu – Bjarne Hansen, administrerende direktør 

Tlf.: +45 21 61 47 70 

 

Polaris – Jan Johan Kühl, Managing Partner 

Tlf.: +45 23 25 32 66 



 

 

Om Polaris (www.polarisequity.dk)  

Polaris er en dansk/svensk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer i veletablerede mindre 

og mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst 4 fonde med mere end 9 mia. kr. i 

kapitaltilsagn. Polaris’ investeringsfokus er virksomheder med vækst- samt udviklingspotentiale og en 

omsætning på typisk 200-1.500 mio. kr. Polaris har til dato investeret i 35 virksomheder, hertil kommer flere 

end 60 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer i dag 11 virksomheder med en samlet 

omsætning på 7 mia. kr. og 5.000 ansatte. 

 

Om Menu (www.menu.as) 

Menu er en dansk designvirksomhed med hovedkontor i Nordhavn, der sælger møbler, brugskunst og 

lamper af høj kvalitet til professionelle og private kunder i flere end 40 lande. Virksomheden blev stiftet af 

familien Hansen i 1978 og har 63 medarbejdere, der i samarbejde med talentfulde designere fremstiller 

kvalitetsprodukter med afsæt i den skandinaviske designtradition. 

http://www.polarisequity.dk/
http://www.menu.as/

