18. september 2020

Jalsøe-familien køber BabySam
Jalsøe-familiens holdingselskab Alt til Barnet Holding ApS overtager aktiemajoriteten i BabySam fra Polaris
Private Equity og AAC Capital, der investerede i virksomheden sammen med Jalsøe-familien i 2008. Under det
fælles ejerskab har BabySam gennemført en turnaround og derefter skabt vækst og positiv indtjening under
vanskelige markedsforhold, ligesom der er investeret markant i butiksnetværket, nye IT-systemer og en ny ecommerce-platform, som understøtter den ambitiøse omnichannel-strategi og BabySams førende position i det
danske marked for babyudstyr.
”Vi har arbejdet tæt sammen med Polaris og AAC om at sikre en positiv udvikling i BabySam i en årrække, hvor
udfordringerne i perioder har været til at få øje på. Sammen med vores dygtige ledelse og rådgiverne i
butikkerne har ejerne taget ansvar og investeret i at udvikle BabySam til en fantastisk virksomhed, som har skabt
vækst og fremgang fem år i træk. Vi glæder os over at kunne drive BabySam videre som en dansk familiejet
virksomhed og bygge på det stærke strategiske fundament for at udfolde potentialet i forretningen og skabe
lønsom vækst mange år fremover,” siger Peter Jalsøe, administrerende direktør i Alt til Barnet Holding ApS, der
ejes af de tre brødre Peter Jalsøe, Anders Jalsøe og Christian Jalsøe.
I regnskabsåret 2018/2019 løftede BabySam omsætningen 7% til over 500 mio. kr. efter høj aktivitet i butikkerne
og kraftig vækst i onlinesalget, der udgjorde 22% af den samlede omsætning efter målrettede investeringer i
BabySams e-commerce-platforme og samspillet mellem butikkerne og onlinesalget. Flere end 25% af kunderne
havde besøgt BabySam digitalt, før de trådte ind ad butiksdøren for at få personlig rådgivning og opleve
produkterne inden køb – og det revitaliserede ’Book en rådgiver’-koncept blev mere end fordoblet med over
7.000 bookinger. BabySam fastholder et positivt driftsresultat i indeværende regnskabsår trods udbruddet af
COVID-19.
”BabySam står stærkt i markedet i dag efter en omfattende transformation fra en frivillig kæde til en moderne
omnichannel-virksomhed med en stærk ledelse, effektive systemer og rigtig gode udsigter for fremtiden. Vi har
støttet BabySam gennem finanskrisen og investeret i udviklingen af de fysiske og digitale salgsplatforme samt de
mange dygtige medarbejdere, som har været afgørende for at sikre de senere års succes. Vi vil gerne takke
ledelsen og medarbejderne for deres store engagement og indsats i vores ejerperiode. BabySam har vist sin
robusthed igen under coronakrisen og har udsigt til fortsat fremgang i de kommende år, som også byder på en
ny strategiperiode. Derfor er det et naturligt tidspunkt for os at sælge til Jalsøe-familien, som gennem deres
ejerskab og erfaring fra branchen har en helt unik indsigt i BabySam og virksomhedens udviklingsmuligheder.
Det har været helt afgørende for os at kunne overdrage en sund og stærk virksomhed til Peter, Anders og
Christian, som vi har haft et tæt samarbejde med i årevis,” siger Jan Johan Kühl, Managing Partner i Polaris.
Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen.
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Om BabySam (www.babysam.dk)
BabySam blev etableret i 1973 og er Danmarks største og mest innovative kæde for babyudstyr med et
landsdækkende netværk på 30 detailbutikker og en stærk e-commerce-platform. Virksomhedens 450
medarbejdere tilbyder kunderne personlig rådgivning med ansvarlighed og faglighed i højsædet, og BabySam er
derudover blandt de største leverandører til landets offentlige institutioner og dagplejesektoren, ligesom
virksomheden ejer Odder Barnevognsfabrik.
Om Polaris (www.polarisequity.dk)
Polaris er en nordisk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer i veletablerede 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. Polaris har til dato investeret i 43
virksomheder, hertil kommer flere end 70 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer efter
salget af BabySam 13 virksomheder med en samlet omsætning på 7 mia. kr. og flere end 5.000 ansatte.
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