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Polaris sælger Louis Poulsen til Investindustrial 

 

Polaris har indgået aftale om at sælge sin majoritetspost i Louis Poulsen til Investindustrial Group Holdings 

SA, som er et investeringsselskab under Investindustrial VI L.P. (”Investindustrial”). Louis Poulsen har 

gennemgået en stærk udvikling under Polaris’ ejerskab siden opkøbet i 2014 og skabt markant fremgang i 

både omsætning og indtjening. Fremdriften er drevet af betydelige investeringer i virksomhedens brand, 

produktudvikling og salg samt forbedringer af organisation og drift.  

 

Siden Polaris’ indtræden som majoritetsaktionær har Louis Poulsen øget omsætningen med over 20% til 801 

mio. kr. i 2017 efter en gennemsnitlig årlig vækst på 7%, ligesom overskudsgraden (EBITDA) er mere end 

fordoblet. Samtidig har Louis Poulsen åbnet nye showrooms i byer som Tokyo og Los Angeles, gjort sit 

indtog i nye markeder som Sydkorea, Frankrig og Italien samt styrket salgsstyrken og organisationen, som i 

dag udgøres af flere end 455 dygtige medarbejdere. Investindustrial overtager aktiemajoriteten i Louis 

Poulsen med henblik på at videreudvikle virksomheden og fortsætte den lønsomme vækst. 

 

”Vi er godt tilfredse med udviklingen i Louis Poulsen under vores ejerskab, og vi glæder os over at kunne 

give stafetten videre til en dygtig partner som Investindustrial på et tidspunkt, hvor Louis Poulsen er stærkere 

end nogensinde. Vi var i stand til hurtigt og målrettet at sætte ind med de rette investeringer og få det helt 

rigtige ledelseshold med på rejsen, og det har bidraget til at skabe lønsom vækst og en rigtig god udvikling i 

Louis Poulsens drift og salg,” siger Allan Bach Pedersen, Partner i Polaris. 

 

Louis Poulsen har løftet kvaliteten og effektiviteten i produktudviklingsprocessen samt reduceret time-to-

market for nye produkter og nedbragt indkøbsomkostningerne i de senere år. Under Polaris’ ejerskab har 

Louis Poulsen accelereret lanceringen af nye produktfamilier, som har drevet en stadig større andel af 

omsætningen og samtidig bidrager til at fastholde og øge kundernes interesse for de anerkendte 

designikoner. 

 

”Polaris har været en aktiv og særdeles kompetent ejer og partner, og vi har allerede fra første dag været i 

stand til at trække på det unikke kendskab til virksomheden og markedet, som de opbyggede under deres 

tidligere ejerskab af Louis Poulsen frem til 2007. Fremgangen i de senere år lover godt for fremtiden for 

Louis Poulsen, som vi ser frem til at cementere som et globalt high-end-belysningsbrand i fællesskab med 

Investindustrial,” siger Søren Mygind Eskildsen, CEO i Louis Poulsen. 

 

Transaktionen er betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser. Parterne har aftalt ikke at oplyse 

salgsprisen. Polaris blev rådgivet af FIH Partners (M&A), Moalem Weitemeyer Bendtsen (juridisk), PwC 

(finans og skat) og QVARTZ (kommercielt). 

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 

 

Partner Allan Bach Pedersen, Polaris, tlf. +45 40 30 24 15 

CEO Søren Mygind Eskildsen, Louis Poulsen, tlf. +45 23 63 52 63 

 

 



 

 

 

Om Louis Poulsen (www.louispoulsen.com) 

Louis Poulsen er en dansk lysvirksomhed, som blev etableret i 1874 og er født ud af den skandinaviske 

designtradition, hvor form følger funktion. Siden det første samarbejde med Poul Henningsen i 1924 har 

hans syn på dualiteterne mellem design og lys påvirket Louis Poulsens lysfilosofi. Igennem tætte 

partnerskaber med de ypperste designere, arkitekter og andre talenter er Louis Poulsen etableret som en af 

de væsentligste globale leverandører af arkitektonisk og dekorativ belysning på tværs af de professionelle og 

private belysningsmarkeder for både indendørs- og udendørsarmaturer. Louis Poulsen har et globalt 

distributionsnetværk, 12 dattervirksomheder og dedikerede showrooms i København, Stockholm, Miami, 

Helsinki, Oslo, Los Angeles, Singapore, Tokyo og Düsseldorf. 

 

 

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 37 virksomheder, hertil kommer flere 

end 60 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer i dag 13 virksomheder med en samlet 

omsætning på 7 mia. kr. og 5.000 ansatte. 
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