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FSN CAPITAL SÆLGER AKTIEPOST I FITNESS WORLD TIL KIRKBI
Den nordiske kapitalfond FSN Capital får nu KIRKBI A/S som medinvestor i Danmarks største
fitnesskæde, Fitness World.
FSN Capital IV sælger 64 procent af sine aktier i Fitness World, Danmarks største fitnesskæde, til
KIRKBI A/S, men beholder kontrollen med selskabet. Det sker på den måde, at KIRKBI køber
præferenceaktier, hvilket betyder, at KIRKBI får den første del af afkastet på investeringen i
selskabet, mens den aktive ejerrolle fortsat varetages af FSN Capital.
Handlen betyder, at FSN Capital kan sende penge tilbage til sine investorer, mens Fitness
World får en kapitalstærk medinvestor, som tidligere har arbejdet med FSN.
Thomas Broe-Andersen, Partner i FSN Capital siger:
”Det er positivt, at vi får en kapitalstærk medinvestor ind i selskabet, og dermed kan returnere
penge til vores investorer. Det har været afgørende for os at være i stand til at bevare
kontrollen i selskabet, så vi kan fortsætte den solide vækst i Danmark og vores internationale
ekspansion.”
Gode erfaringer med samarbejde
Det er ikke første gang, at KIRKBI A/S og FSN Capital arbejder sammen. I 2013 købte KIRKBI sig
således ind i landets førende typehusfirma, Huscompagniet, der dengang også var ejet af FSN
Capital.
Hos KIRKBI glæder man sig over den nye investering og ser frem til igen at arbejde sammen
med FSN Capital. Thomas Lau Schleicher, Chief Investment Officer, siger:
”Vi er glade for at få denne mulighed for at foretage en investering i Fitness World sammen
med FSN Capital. Fitness World er et veldrevet selskab i en positiv udvikling, der genererer et
stærkt cash flow. Kombinationen af at kunne opnå et forventet attraktivt risikojusteret afkast,
mens den aktive ejerrolle fortsat udføres af FSN, passer os rigtig fint. Vi har tidligere gennemført
en tilsvarende investering sammen med FSN og har gode erfaringer med samarbejdet.”
Fitness World blev startet i 2005 og har i dag 158 fitnesscentre fordelt over hele landet, 10
Urban Gym-centre samt 14 Fitness World-centre i Polen. Fitness World har næsten 500.000
medlemmer, hvilket svarer til 10 procent af den danske befolkning over 15 år. På trods af den
betydelige volumen går fitnesskæden efter at vokse yderligere både i Danmark og i udlandet
og opnå en position blandt Europas fem største fitnessoperatører.
Fitness World’s adm. direktør, Steen Albrechtslund er glad for den nye medejer af
virksomheden:
”Fitnessbranchen udvikler sig hurtigt, og markedet er i vækst. Jeg ser KIRKBIs investering som
udtryk for, at der er en tiltro til, at Fitness World fortsat kan udbygge sin position på det danske
og europæiske marked. Derudover er jeg selvfølgelig stolt over, at virksomheden kan tiltrække
en så markant, professionel og toneangivende investor.”
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