Vokseværk i familien!
Vi skal blive bedre og udvikle os endnu mere.....
Derfor kan vi med store glæde meddele, at vi har udvidet European House of Beds familien med den danske kapitalfond, Capidea, som er
blevet majoritetsaktionær i vores firma.
Siden vores spæde opstart af European House of Beds, for lidt mere end 11 år siden, har vi haft store ambitioner om, at udvikle sengebranchen. Meget er sket, og vi har haft en fantastisk rejse til det niveau, vi er idag. Men vi tror på, at når det går godt, skal man ikke falde
ned på hælene. Derfor er det tid til at lave et generationsskifte i European House of Beds, så vi har søgt en stærk samarbejdspartner, som
sammen med os og vores fantastisk dygtige medarbejderstab, kan løfte European House of Beds til næste level.
Både Kim Rasmussen og Pia Rasmussen fortsætter efter transaktionen som henholdsvis administrerende direktør og bestyrelsesmedlem
og begge som betydende minoritetsaktionærer.
Vi er som sædvanligt fyldt med masser af ideer og har mange gode udviklingsplaner i pipelinen. Vi glæder os til at komme i arbejdstøjet
sammen med Capidea, ledelsesgruppen og den øvrige medarbejderstab, for at skabe et European House of Beds, der skal blive en endnu
bedre samarbejdspartner for dig og din virksomhed.
Hvem er Capidea?
Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore danske virksomheder
med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i november 2006 og har kapitaltilsagn på i alt DKK 2,3 mia. fordelt på tre fonde.
Capideas investorer omfatter bl.a. European Investment Fund (hvis aktiviteter understøttes af en garanti fra den Europæiske Union og
European Fund for Strategic Investments), Dansk Vækstkapital II, Velliv, Nordea-fonden, Nordea Bank, Nykredit og en række andre veldrevne
virksomheder og dygtige erhvervsledere, som indgår aktivt i Capideas netværk.
Capidea investerer i virksomheder inden for industri, handel, distribution og service. Capidea har foretaget investeringer i 20 virksomheder
med en samlet omsætning på over DKK 6 mia. European House of Beds er den fjerde investering i Capideas seneste fond, Capidea Kapital III
K/S, der blev etableret i december 2017 med et samlet kapitaltilsagn på DKKm 865.
Læs mere om Capidea på www.capidea.dk

Vi glæder os til et fortsat godt, ambitiøst og udviklende samarbejde.

Med venlig hilsen
Kim, Poul Erik & Pia
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