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Zefyr Invest investerer i KVM Industrimaskiner A/S
Zefyr Invest har gennemført sin første investering i KVM Industrimaskiner A/S og erhvervet
aktiemajoriteten i virksomheden. KVM er i dag en nicheleverandør indenfor produktionsløsninger
til betonvare- og asfaltindustrien i Nordeuropa.
KVM er grundlagt i 1956 og har 130 dygtige og loyale medarbejdere, der primært arbejder i
Kjellerup. Koncernen har endvidere datterselskaber i England og USA m.fl.
Tidligere bestyrelsesformand Jesper B. Rasmussen og familien bag har drevet virksomheden siden
1997. Jesper B. Rasmussen har udviklet virksomheden til at være leverandør af et produktprogram
med den højeste tekniske kvalitet på markedet samt leverandør af høj service/support i hele
produktets levetid. Industriudvikling har siden 2011 været med i ejerkredsen.
Jesper B. Rasmussen fortsætter som aktionær i selskabet og som medlem af bestyrelsen. Som ny
bestyrelsesformand indtræder Tommy G. Jespersen, som medbringer erfaring fra bl.a. KK Wind
Solutions A/S, Ikast.
”Jeg er glad for på medarbejdernes og min families vegne, at vi har fundet et nyt familieejerskab som
vil videreføre og udvikle den nuværende strategi for KVM. Jeg glæder mig til at være med på
virksomhedens fortsatte rejse, omend lidt mere fra sidelinjen, og ser frem til sammen med teamet i
Zefyr Invest og det nye familieejerskab at arbejde videre med KVM’s strategi”, udtaler Jesper B.
Rasmussen.
Lars Stagaard Jensen, Zefyr Invest udtaler: ” Ledelsen hos KVM har formået at skabe en robust
virksomhed og et stærkt fundament for en yderligere vækst. Det nye familieejerskab og vi glæder os til
i samarbejde med direktør Erik Petersen og medarbejderne at fortsætte den lønsomme udvikling af
KVM. Som langsigtet medejer ser vi frem til at videreføre virksomhedens grundværdier omkring
kvalitet og stærke kundeløsninger.”
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Zefyr Invest, partner Lars Stagaard Jensen, (+45 23 71 07 67 – email: lsj@zefyrinvest.dk)
Medejer og tidligere bestyrelsesformand Jesper B. Rasmussen (+ 45 40 19 99 17 – email: jbr@kvm.dk)
Tommy G. Jespersen, bestyrelsesformand KVM Industrimaskiner A/S (+45 30 71 37 80 – email: tgj@kirka.biz)

Om Zefyr Invest:
Zefyr Invest er et investeringssamarbejde mellem en række jyske familier, hvor den enkelte investor
tilbydes et professionelt forvaltningssetup med et erfarent ledelsesteam i direktion og bestyrelse.
Zefyr Invest har både en strategisk og operationel tilgang til investeringer. Vi arbejder mod at sikre
kontinuitet i ledelsen, tillidsbaserede beslutningsprocesser og personlig kontakt. Zefyr Invest
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lægger vægt på, at ejerkredsen og de tilknyttede familier har indsigt i den enkelte investering i vores
portefølje.
Zefyr Invest investerer primært i mellemstore produktionsvirksomheder i forbindelse med et
generations-/ ejerskifte, hvor selskabet gennem et majoritetsejerskab kan være med til at fortsætte
og udvikle virksomheder under et langsigtet ejerskab.
Investeringen i KVM Industrimaskiner A/S er den første investering struktureret på vegne af en del af
de deltagende familier.
Yderligere oplysninger om Zefyr Invest kan hentes på www.zefyrinvest.dk

