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Falck får nyt, dansk ejerskab
Lundbeckfonden, KIRKBI og Falcks direktion bliver Falcks største
aktionærer - Nordic Capital Fund V (”Nordic Capital”) sælger alle sine
Falck-aktier.
Lundbeckfonden og KIRKBI har sammen med Falcks direktion og PFA købt
den hidtidige hovedaktionær Nordic Capitals resterende aktier i Falck. ATP
Private Equity Partners og det svenske forsikringsselskab Folksam fortsætter
som aktionærer. Dermed stopper også overvejelserne om en børsnotering af
Falck i 2011.
Med denne ændring i ejerkredsen sikres Falck en ny, langsigtet ejerstruktur.
Lundbeckfonden og KIRKBI samt Falcks direktion vurderer, at selskabet har
gavn af en yderligere periode under privat ejerskab for at kunne gennemføre
sin internationaliseringsstrategi med henvisning til blandt andet nylige
investeringer i USA og Latinamerika. Men aktionærerne ser fortsat Falck som
et børsnoteret selskab om nogle år.
Lundbeckfonden, der i december 2010 købte 36 procent af Falcks aktier,
bliver med 58 procent Falcks største enkeltaktionær. Herefter følger KIRKBI
med 20 procent samt Falcks direktion, der gennem en yderligere investering
på omkring 200 millioner kroner udvider sin ejerandel til godt 10 procent.
”Falck er en meget kompetent virksomhed af stor betydning for det danske
samfund og med et fortsat betydeligt vækstpotentiale. Vi har derfor grebet
muligheden for sammen med en anden langsigtet dansk investor, KIRKBI,
og Falcks ledelse at udvikle selskabet yderligere til gavn for alle
interessenter. Det er meget positivt, at også ATP Private Equity Partners,
PFA og Folksam har ønsket at deltage som aktionærer”, siger
Lundbeckfondens administrerende direktør, Steen Hemmingsen.
KIRKBIs administrerende direktør, Søren Thorup Sørensen, glæder sig over
investeringen i Falck.
”Falcks position som en veldrevet koncern med stærke og sunde
kerneværdier og gode markedsmuligheder stemmer rigtigt godt overens
med vores investeringsstrategi”, siger Søren Thorup Sørensen.
Kapitalfonden Nordic Capital gennemførte i 2004 sin investering i Falck med
en erklæret tidshorisont på tre til syv år og forlader nu Falcks ejerkreds efter
en periode, som har budt på en fordobling af omsætningen og en stigning i

antal medarbejdere fra 11.000 til 23.000, ligesom Falck er gået fra at være
aktiv i 10 lande til 31 lande.
Partner Lars Terney, NC Advisory A/S, som er rådgiver til Nordic Capitals
fonde, mener, at Falck er sikret det helt rigtige ejerskab i de kommende år.
”Falck har overgået vores høje forventninger – ikke mindst i relation til den
internationale vækst og ekspansion. Nordic Capital er stolt over, at vi har
kunnet bidrage til, at Falck under Nordic Capitals ejerskab har udviklet sig
fra at være et hæderkronet, dansk klenodie til at blive en stærk global
eksportør af rednings- og velfærdsydelser. Der er fortsat et stort potentiale i
Falck, og vi er sikre på, at den nye ejerkreds kan bidrage væsentligt til den
fortsatte udvikling og dermed også sikre sig en attraktiv investering i Falck”,
siger Lars Terney.
Koncernchef i Falck Allan Søgaard Larsen glæder sig både over det nye
ejerskab og over tiden med Nordic Capital.
”Jeg er stolt over, at det er lykkedes os at forny Falck og gøre
organisationen til en førende global leverandør af rednings- og
velfærdsydelser. Men nu er tiden inde til at komme videre efter rejsen med
Nordic Capital, og jeg er overbevist om, at det nye, danskforankrede
ejerskab kan udvikle Falck yderligere til gavn for medarbejdere, ejere og det
danske samfund”, siger Allan Søgaard Larsen.
Transaktionens gennemførelse er betinget af konkurrencemyndighedernes
godkendelse.
Fremover forventes aktierne i Falck være fordelt således:
Lundbeckfonden
KIRKBI
Direktionen
ATP

58,8%
20%
10,3%
4,4%

Folksam
3,0%
PFA
2,1%
Øvrig ledelse og medarb. 1,5%

Yderligere oplysninger:
Koncernchef Allan Søgaard Larsen, Falck: 70 22 03 07 (Falcks pressetelefon)
Administrerende direktør Steen Hemmingsen, Lundbeckfonden og Lundbeckfond Invest: 39
12 80 00
Administrerende direktør Søren Thorup Sørensen, KIRKBI: 79 50 65 79 (pressetelefon)
Partner Lars Terney, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capitals fonde: 33 44 77 50
Om Falck
I mere end 100 år har det været Falcks mission at arbejde for at forebygge ulykker, sygdom
og nødsituationer; at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent; samt
at rehabilitere syge og tilskadekomne. Med udgangspunkt i denne mission er det visionen for
Falck at udvikle en betydende international virksomhed, der arbejder bredt inden for
assistance, redning, healthcare og sikkerhedstræning. Falck er en nordiskbaseret
organisation, der i de senere år har opnået en hastig international vækst. I dag har Falck

aktiviteter i 31 lande på fem kontinenter og beskæftiger mere end 23.000 medarbejdere. Se
også www.falck.com
Om Lundbeckfonden
Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1954 af Grete Lundbeck, enke efter
grundlæggeren af H. Lundbeck A/S. Lundbeckfonden støtter videnskabelige formål af høj
kvalitet inden for sundheds- og naturvidenskaberne med cirka 400 mio. kr. årligt.
Lundbeckfonden ejer gennem Lundbeckfond Invest A/S betydende andele i de to
børsnoterede selskaber H. Lundbeck A/S og ALK-ABELLO A/S. I tillæg hertil har fonden en
værdipapirportefølje på cirka 10 mia. kr. Se også www.lundbeckfonden.dk
Om Kirkbi
KIRKBI er Kirk Kristiansen familiens holding- og investeringsselskab, hvis aktiviteter er
koncentreret på tre områder:
•
75% ejerandel i LEGO Koncernen, som udvikler, producerer, markedsfører og sælger
legematerialer.
•
36% ejerandel i Merlin Entertainments Group, som er verdens næststørste aktør på
området for forlystelsesparker og andre fritidsattraktioner, herunder ejer af
LEGOLAND Parkerne
•
Investeringsaktiviteter, som omfatter ejendomme, værdipapirer, private equity
investeringer og varemærker.
Se også www.KIRKBI.com.
Om Nordic Capital
Siden starten i 1989 har Nordic Capital gennem sine fonde investeret i store og mellemstore
virksomheder, primært i Nordeuropa. Nordic Capital skaber værdi i sine investeringer gennem
målrettet ejerskab og ved at fokusere på strategisk udvikling og driftsmæssige forbedringer.
Nordic Capitals fonde investerer i virksomheder i Nordeuropa og udvalgte
investeringsmuligheder internationalt. Nordic Capitals fonde er hjemmehørende på Jersey og
rådgives af NCs rådgivningskontorer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland og
Storbritannien. Se også www.nordiccapital.com.

