12 June 2014

KIRKBI køber betydelig minoritetsandel i
Minimax Viking GmbH – en førende global
spiller i brandbekæmpelse
KIRKBI Invest A/S har i dag købt en betydelig minoritetsandel af Minimax
Viking GmbH, der er global markedsleder indenfor aktiv brandbekæmpelse.
Selskabet har en omsætning på EUR 1,2 mia., mere end 7.000 ansatte og
hovedsæde i Tyskland i Bad Oldesloe mellem Hamburg and Lübeck.
Administrerende direktør Søren Thorup Sørensen, KIRKBI A/S:
“Vi er glade for at have fået denne mulighed for at investere i Minimax Viking
GmbH. Vi anser Minimax Viking for at være et veldrevet selskab af høj kvalitet
og med et betydeligt langsigtet vækstpotentiale, og selskabet passer godt ind
i vores long term equity portefølje.”
Handlen, der skal godkendes af konkurrencemyndighederne, ventes
gennemført i løbet af august 2014.

Om Minimax Viking GmbH
Minimax Viking er en forsknings- og udviklings baseret ingeniør- og servicevirksomhed, som tilbyder et komplet udvalg af brandslukningssystemer, der
anvender vand, gas, skum og pulver som slukningsmidler, samt specialsystemer med iltreduktion, gnistdetektorer og andre slukningssystemer til
virksomheder.
Minimax Vikings primære markeder er Europa and Nordamerika mens Asien
er i vækst.
Minimax Viking GmbH
Omsætning (mio EUR)
Antal ansatte (ca.)

2010
960
5.900

2011
995
6.200

2012
1.104
6.600

2013
1.166
7.000
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Om KIRKBI A/S
KIRKBI A/S er et holding- og investerings selskab ejet af familien Kirk
Kristiansen. Aktiviteterne i KIRKBI er fordelt på strategiske aktiviteter og
investeringsaktiviteter.
De strategiske aktiviteter er ejerskabet af LEGO varemærket, ejerskabet af 75
% af LEGO Koncernen, ejerskabet af 29,9 % af Merlin Entertainments plc og
investeringer i vedvarende energi med henblik på at understøtte LEG O
Koncernens mål om at have tilstrækkelig kapacitet af vedvarende energi til at
dække koncernens samlede energibehov i 2020.
Investeringsaktiviteterne er investeringer i obligationer, noterede og
unoterede aktier samt fast ejendom. Heriblandt ejer KIRKBI væsentlige andele
i selskaber som Falck Holding A/S (over 25 % ejerandel), ISS (over 5 %
ejerandel) og Matas A/S (13 procents ejerandel).
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