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Ny ejerstruktur i Louis Poulsen-koncernen i 2014 og  styrket ledelse på plads 
 
Polaris Private Equity erhvervede i februar 2014 Louis Poulsen fra selskabets tidligere ejer, Targetti Sankey 
S.P.A., gennem Louis Poulsen Holding A/S. Transaktionen omfatter alle datterselskaber i Louis Poulsen-
koncernen og blev endeligt gennemført den 10. december 2014. Louis Poulsens koncernregnskab for 2014 
omfatter således alene perioden 11. december - 31. december 2014. 
 
Styrket ledelse 
Siden overtagelsen er Louis Poulsen blevet styrket ledelsesmæssigt, og koncernen er dermed godt rustet til 
fremtiden. Christian Engsted tiltrådte i februar 2015 som ny CEO, og siden er ledelsen udvidet med CFO 
Peter le Fèvre og Idea & Concept Director Rasmus Markholt, som begge tilfører betydelig faglig og 
brancherelevant kompetence til den daglige ledelse og udviklingen af selskabet. 
 
Derudover blev der etableret en ny bestyrelse i forbindelse med ejerskiftet. Bestyrelsen udgøres bl.a. af 
formand Thomas Voss, Peter Rathsach og Per Borgvall, der alle tilfører kommercielle kompetencer og 
branchekendskab, som vil styrke Louis Poulsen i de kommende år. 
 
”Vi har et stærkt brand og et godt udgangspunkt for at videreudvikle Louis Poulsen ved at accelerere 
produktudviklingen og skabe vækst. Vi har klaret os godt gennem krisen, og med et nyt og målrettet ejerskab 
samt en styrket ledelse er vi klar til at bygge videre på de stolte traditioner og skabe et stærkere Louis 
Poulsen,” siger CEO Christian Engsted.  
 
Louis Poulsen-koncernens resultat for den sidste del af december 2014 var påvirket af nedskrivninger og 
strukturelle ændringer i forbindelse med transaktionen, og resultatet var samlet set tilfredsstillende med en 
omsætning og resultatudvikling, som levede op til forventningerne. 
 
Det korte ejerskab fra december 2014 samt de tilkøb af Louis Poulsen datterselskaber ejet uden for 
koncernen, som blev gennemført i forbindelse med transaktionen, bevirker, at historiske sammenligningstal 
ikke indeholder reel informationsværdi. 2015 regnskabet for Louis Poulsen A/S og Louis Poulsen Holding 
A/S vil vise en signifikant større omsætning og indtjening.  
 
Klar til fremtiden 
”Vi er klar til at tage fat på de opgaver, som ligger foran os allerede i år. I 2015 vil resultaterne være præget 
af tilpasning af forretningen og nye initiativer på en række områder, som vil påvirke bundlinjen, mens vi 
forventer at øge omsætningen moderat. Vores unikke design og håndværk vil også fremover være 
fundamentet for Louis Poulsens succes, og i de kommende år vil vi bygge videre på de gode resultater, som 
vi i 2014 opnåede med at beskytte og håndhæve vores IP rettigheder,” siger Christian Engsted.   
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