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Polaris sælger Avanti Wind Systems til Alimak Group
Avanti Wind Systems (Avanti) har under Polaris’ ejerskab siden 2011 cementeret virksomhedens position
som den ubestridte globale markedsleder inden for servicelifte samt stige- og sikkerhedssystemer til
vindmølleindustrien. Avanti har fordoblet omsætningen og udvidet den globale salgs- og
produktionsplatform i perioden, og i dag har virksomheden flere end 400 medarbejdere, 6
produktionsenheder og serviceenheder i 9 lande. Avanti har hovedsæde i Hillerød, Danmark.
Den positive udvikling har medført en fordobling af omsætningen fra DKK 350 mio. i 2011 til godt DKK 700
mio. i 2015 svarende til en gennemsnitlig organisk vækst på 19% årligt, og i dag har Avanti flere end 30.000
servicelifte installeret globalt. Alimak Group er verdens førende leverandør af elevatorer, platforme og
after market-service til industrien og byggeriet, og den svenskbaserede koncern køber Avanti med henblik
på at etablere sig inden for vedvarende energi.
”Avanti har oplevet kraftig organisk vækst, vundet markedsandele og skabt en endnu stærkere forretning
med gode fremtidsudsigter i en interessant industri. Vi er rigtig godt tilfredse med investeringen og at
kunne sælge Avanti til Alimak Group, som forstår industrien og markedet samt ser potentialet i
virksomheden. Den stærke udvikling i Avanti viser med al tydelighed, at målrettede investeringer og den
rette strategi kan gøre danske underleverandører til vindindustrien særdeles konkurrencedygtige og sikre
succes globalt, herunder også på det det kinesiske marked, som i dag er verdens største,” siger Henrik
Bonnerup, Partner i Polaris.
Siden ejerskiftet i 2011 har Avanti skabt en stærkere produktionsplatform og opbygget en bredere
kundebase, så virksomheden i dag servicerer alle store vindmølleproducenter fra salgs- og
produktionsenheder i Danmark, Kina, USA, Spanien, Indien, Tyskland, Australien, England og Brasilien.
”Vi er stolte af fremgangen i Avanti og glade for det tætte og gode samarbejde med Polaris, som har været
en aktiv og kompetent ejer de seneste fem år. Polaris har støttet vores strategi om at følge kunderne ud i
verden og eksempelvis etablere Avanti i Brasilien og udvide produktionen i USA. Nu ser vi frem til at
fortsætte væksten og den positive udvikling under Alimak Groups ejerskab,” siger Erik Laursen, CEO i
Avanti.
Transaktionen er betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser og forventes endeligt gennemført i 1.
kvartal 2017.
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Om Polaris – The Power of Partnership
Polaris er et investeringsselskab, som siden 1999 har investeret i veletablerede mindre og mellemstore
virksomheder i Danmark og Sverige. Polaris investerer typisk i virksomheder med en omsætning mellem
DKK 200 mio. og DKK 1,5 mia. og et stærkt udviklingspotentiale. Polaris har til dato rejst i alt DKK 9 mia. i 4
fonde og har indtil nu investeret i 35 virksomheder, afhændet 22 og foretaget over 60 add-on-investeringer
til sine porteføljevirksomheder. www.polarisequity.dk
Om Avanti Wind Systems
Avanti Wind Systems er den globalt førende leverandør af servicelifte, sikkerhedsstigesystemer,
sikkerhedsudstyr, indvendige komponenter og after market-service til vindmølletårne. Virksomheden har
produktionsenheder i Danmark, Spanien, Kina, USA og Brasilien samt salgsenheder i 9 lande, som leverer og
yder service til kunder i alle større markeder for vindkraft. I dag har Avanti flere end 30.000 servicelifte
installeret globalt. Avanti blev stiftet i København i 1885 og har i dag flere end 400 medarbejdere verden
over. www.avanti-online.com

