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Polaris sælger Designers Company til Design Holding
Polaris har indgået aftale om at sælge sin majoritetspost i Designers Company til Design Holding, som er en
kvalitetsfokuseret global designkoncern, der er fællesejet af Investindustrial og The Carlyle Group, og som har
samlet førende brands som FLOS, B&B Italia, Louis Poulsen, Arclinea, FENDI Casa, Maxalto, Azucena og
den amerikanske e-commerce-platform YDesign Group.
Designers Company har gennemgået en stærk udvikling i partnerskab med Polaris siden det oprindelige opkøb
af MENU i 2018 og den efterfølgende etablering af en designkoncern, som i dag omfatter bl.a. MENU, The
Audo, by Lassen og Brdr. Petersen. I perioden er der skabt markant fremgang med en tredobling af
omsætningen og indtjeningen.
”Designers Company har skabt en fantastisk forretning og stærke resultater under vores ejerskab, og vi glæder
os over at kunne give stafetten videre til en førende global aktør inden for high-end design som Design Holding.
Efter den stærke udvikling de senere år er Designers Company klar til at udfolde sit fulde potentiale på den
globale scene, og det er en cadeau til ledelse og medarbejdere, at virksomheden kommer til at indgå i Design
Holdings globale portefølje af high-end designbrands,” siger Allan Bach Pedersen, Partner i Polaris.
Fremdriften i virksomheden er drevet af et stærkt ledelsesteam og ved betydelige investeringer i koncernens
brands, produktudvikling, marketing, digitalisering og salg samt etablering af en velfungerende global supply
chain. Derudover er fremgangen accelereret gennem vellykkede tilkøb og integration af stærke brands og
virksomheder som by Lassen og Brdr. Petersen samt de globale rettigheder til Ib Kofod-Larsens designs.
”Polaris har været en aktiv og særdeles kompetent medejer og partner, som har givet os fuld opbakning og
værdifuld sparring til at udvikle selskabet. Selv under vanskelige markedsforhold præget af en pandemi har vi
været i stand til at skabe en stærk platform for Designers Company, og den position ser vi frem til at udvikle
som et globalt high-end-designbrand i fællesskab med Design Holding,” siger Danny Feltmann,
administrerende direktør i Designers Company.
Designers Company går styrket ind i det nye ejerskab med en omsætning, der ved afslutningen af det seneste
regnskabsår i september 2021 nærmede sig 400 mio. kr. og med stærke vækstudsigter. De senere års gode
resultater er skabt, mens koncernen samtidig har gennemført opkøb og styrket fundamentet betydeligt – blandt
andet i USA, der nu er koncernens største marked – så Designers Company i dag rummer en bred palet af
danske designikoner inden for møbelkunst og boligindretning.
”Designers Company har i dag en markant portefølje af ikoniske designs og produkter, som appellerer stærkt
til de kunder, vi henvender os til globalt. Virksomheden passer perfekt med sit attraktive nordiske designudtryk
som et stærkt komplementerende element i Design Holding-familien, og vi ser frem til at accelerere selskabets
globale ambitioner i de kommende år,” siger Daniel Lalonde, CEO i Design Holding.
Parterne har aftalt ikke at oplyse salgsprisen.
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Om Polaris – The Power of Partnership
Polaris er en nordisk investeringsvirksomhed med hovedsæde i København, som investerer i og stiller fleksibel
kapital til rådighed for veletablerede mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst fem
fonde med mere end 14 mia. kr. i kapitaltilsagn og fokuserer på virksomheder med vækst- og
udviklingspotentiale. Polaris har til dato investeret i 49 virksomheder, hertil kommer flere end 92
tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer 17 virksomheder med en samlet omsætning på
godt 6 mia. kr. og omkring 5.000 ansatte. Se mere på www.polarisequity.dk
Om Designers Company
Designers Company er koncernen bag stærke internationale brands som MENU, The Audo, by Lassen og
Brdr. Petersen. MENU er en dansk designvirksomhed, som sælger møbler, lamper og boligtilbehør i Premiumsegmentet til professionelle og private kunder i flere end 50 lande. Hovedkontoret ligger i The Audo, som er
en hybrid mellem et showroom, en konceptbutik og et boutique-hotel. MENU blev stiftet i 1978 og har omkring
100 medarbejdere, der i samarbejde med talentfulde designere fremstiller kvalitetsprodukter med afsæt i den
skandinaviske designtradition. Holstebro-baserede by Lassen repræsenterer en stærk nordisk designtradition
med en stor portefølje af Flemming Lassen- og Mogens Lassen-designs fra 40’erne. Købet af by Lassen og
Brdr. Petersen i 2021 understøtter Designers Company’s vision om at skabe vækst ved at formidle den
danske designtradition globalt.
Om Design Holding
Design Holding er en international koncern, der er aktiv i det globale marked for high end-design og tager
afsæt i en europæisk kulturarv og global tilstedeværelse karakteriseret ved flerstrenget distribution og
diversificerede produktkategorier. Design Holding har opbygget en portefølje at ikoniske produkter designet af
legendariske designere som Achille og Pier Giacomo Castiglioni, Tobia Scarpa, Luigi Caccia Dominioni, Poul
Henningsen, Arne Jacobsen, Antonio Citterio, Gaetano Pesce, Phillippe Starck, Piero Lissoni, Konstantin
Grcic, Jasper Morrison, Patricia Urquiola, Michael Anastassiades og mange flere. Design Holding blev
etableret i 2018 og er fællesejet af de to investeringsselskaber, Investindustrial og The Carlyle Group, med en
ambition om at skabe global vækst, herunder gennem opkøb. Koncernen har samlet de førende og
komplementære brands B&B Italia, Maxalto, Arclinea, Azucena, Flos og Louis Poulsen samt YDesign, der er
en førende amerikansk-baseret e-commerce-forhandler inden for online high-end-belysning. Design Holding
lancerede for nylig et joint venture med Fendi (FF Design) for at udvikle Fendi Casa på globalt plan. Yderligere
info på www.designholding.com

