Via Venture Partners investerer i Q-Star Energy
Via Venture Partners investerer i Q- Star Energy og samler virksomheden med VB Enterprise og Apro Wind
under selskabet All NRG. Det nye selskab bliver dermed et af Danmarks største selskaber af sin art inden for
olie-, gas- og vindinstallationer. All NRG bliver med cirka 1.000 ansatte og en omsætning på mere end 600
mio. kr. i indeværende regnskabsår en storspiller i markedet for servicering af energiselskaber som fx
Vestas, DONG, Mærsk og Siemens.
ATP’s investeringsfond Via Venture Partners investerer i Q-Star Energy, der blandt andet leverer højt
specialiserede svejsere, elektrikere, overflade, stillads- og isolering samt mølleeksperter og rope accessydelser til olie-, gas- og vind-industrien i Europa, heriblandt Statoil, Siemens og Maersk.
Q-Star Energy ser store perspektiver
Hos Q-Star Energy glæder de sig over at blive en del af konstellationen i All NRG.
- Perspektiverne er meget store i denne nye konstellation. Via Venture Partners investering i Q-Star Energy
ser vi dels som en fremtidssikring af virksomheden for vores medarbejdere, men også som en
videreudvikling af Q-Star Energy, der siden etableringen i 1993 har været en konkurrencedygtig leverandør
af serviceydelser til olie-, gas- og vindindustrien. Jeg ser det som en væsentlig styrke i konstellationen, at vi
sammen med de andre virksomheder i All NRG får vi mulighed for at dele de erfaringer og
ekspertiseområder, som går på tværs af virksomhederne, siger Henrik Hansen, managing director i Q-Star
Energy.
Styrker forretningen
Med investeringen i Q-Star Energy beskæftiger All NRG nu i løbet af året mere end 1.000 medarbejdere
inden for servicering af energisektoren og etablerer sig derved som en dansk storspiller på markedet for
servicering af energivirksomheder. Investeringen er en væsentlig forstærkning af All NRGs one-stop
shopping-koncept for elektrisk og mekanisk installation og service. Selskabet runder i indeværende
regnskabsår en omsætning på mere end 600 mio. kr.
- Med etableringen af All NRG og investeringen i Q-Star Energy har vi realiseret vores ambitioner om at
forstærke forretningen inden for servicering af vindmølleparker og olieplatforme. Markedet for service og
vedligeholdelse er utroligt stort, og med de indtjeningsmuligheder, vi har i markedet, rammer vi en
omsætning på mere end 600 mio. kr. i år for det nye setup i All NRG, fastslår bestyrelsesformand i All NRG
og partner i Via Venture Partners, Peter Thorlund Haahr.
Store vækst- og eksportmuligheder
All NRG ser store vækst- og eksportmuligheder i det hastigt voksende marked for mølle- og
boreplatformsservice.
- Markedet for servicering af vindmølleindustrien og olieplatforme er utroligt stort, også uden for Danmark,
hvor mange af vores kunder fx har vindmølleparker placeret offshore. Størrelsen i All NRG gør
virksomheden til en troværdig og stabil partner for vores kunder, som blandt andet tæller DONG, Vestas,
Statoil og Siemens. Derudover kan vi med vores full-service-koncept tilbyde, at de bogstaveligt talt kun
behøver at ringe ét sted hen, når de fx skal have repareret eller serviceret deres vindmøllepark i havet,
forklarer Peter Thorlund Haahr.
Handlen afventer godkendelse af konkurrencemyndighederne.
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Q-Star Energy blev i 1993 oprettet i Esbjerg som leverandør af industrielle mandskabsløsninger til den
danske og norske olie- og gassektor. I starten blev der udført 200.000 timer årligt mens de i dag udfører
1.1 mio. timer årligt.
De nuværende ejere, Henrik Hansen og Niels Orla Rasmussen, forsætter som medejere af det nye
overliggende holdingselskab All NRG og forbliver ligeledes som direktører i Q-Star Energy A/S. Øvrige
passive ejere i Q-Star Energy A/S er købt ud af selskabet.
Q-Star Energy opererer primært på det danske og norske marked.
Virksomheden satte for fire år siden et nyt strategisk mål om at gå ind i vindbranchen.
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All NRG er moderselskab for de tre datterselskaber Apro Wind, Q-Star Energy og VB Enterprise.
All NRG bliver det største danske serviceselskab af sin art inden for gas-, olie- og vindinstallationer.
Virksomheden beskæftiger hen over året mere end 1.000 medarbejdere.
All NRG runder i indeværende regnskabsår en omsætning på mere end 600 mio. kr.
All NRG ejes af direktørerne i datterselskaberne og ATP-fonden Via Venture Partners, der er en af de
ledende kapitalfonde i Norden, som fokuserer på teknologi- og serviceselskaber.
Partner i Via Venture Partners, Peter Thorlund Haahr, er bestyrelsesformand i All NRG.

Fakta om Via Venture Partners





Via Venture Partners er en af de ledende kapitalfonde i Norden, der fokuserer på teknologi- og
serviceselskaber.
Via Venture Partners Fond I & II K/S er begge datterselskaber af ATP, som har indskudt 99,8% af
kapitalen i de to fonde, der tilsammen er på DKK 2 milliarder. Den resterende kapital er indskudt af
medarbejderne i Via Venture Partners A/S, som er managementselskab for fondene. I Fond II er der
mere end 500m.kr til rådighed til nye investeringer.
Via Venture Partners investerer hovedsageligt i små og mellemstore selskaber med 50-500 mio. kr. i
omsætning.

Yderlige kontakt:
Bestyrelsesformand i All NRG, Peter Thorlund Haahr, 2810 1795, pth@viaventurepartners.com
Managing director i Q-Star Energy, Henrik Hansen, 75 45 63 22, hh@q-star.dk

