Pressemeddelelse
Som sidste fase i et generationsskifte er aktiemajoriteten i B.V. Electronic (BVE) pr.
1. april overtaget af Via Venture Partners (VIA) og medarbejderne. VIA har sammen
med 19 af virksomhedens medarbejdere, heriblandt ledelsen med direktør Kurt G.
Andersen i spidsen, valgt at investere i virksomheden. Dermed er det lykkes den
tidligere eneejer, Bjarne Vium, at geare ejerstrukturen i virksomheden til fremtidens
udfordringer. Bjarne Vium forbliver en del af ejerkredsen.
”Jeg er glad for den nye ejerstruktur - specielt det store engagement fra medarbejdernes side.
Den nye struktur vil fremadrettet give en kontinuitet og stabilitet i virksomheden, som vil
komme alle til gavn. Investeringsstrukturen i VIA, hvor ATP er eneinvestor, er ligeledes med til
at give en høj stabilitet, hvilket også er noget af det, jeg har lagt stor vægt på i denne
situation.
Jeg selv fortsætter fremover med at være aktiv i virksomheden som konsulent og
bestyrelsesmedlem.
Jeg er overbevist om, at vi hermed har skabt det helt rigtige fundament i BVE, så vi fremover
får en stabil virksomhed, som skal køre efter de samme principper som hidtil, men som
samtidig kan løfte virksomheden endnu et niveau op.”
Bjarne Vium
BVE er fremtidssikret
Kurt G. Andersen, som overtog direktørposten i 2010, er ligeledes meget tilfreds med den nye
sammensætning af ejerkredsen: ”Ejerskiftet måtte komme før eller siden, så derfor er jeg glad
for, at det allerede nu er afklaret. Det der er kernen i vores forretning, er software og
løsninger indenfor SCADA samt automatisering og produktionsstyring. Disse leverancer er
kritiske for vores kunder, der samtidig hører til blandt eliten indenfor deres respektive felter i
Danmark og i verden for den sags skyld. Derfor er det meget vigtigt for os at kunne være en
stabil og ikke mindst fremtidssikret leverandør.
Det har selvfølgelig været vigtigt for mig, at de nye ejere også ser et stort potentiale i
virksomheden og er enige i strategien for, hvordan vi vil udnytte dette. Derudover ser jeg det
som en fordel, at VIA har stor erfaring med lignende selskaber i deres portfolio. Dermed har de
rigtig gode muligheder for at bidrage til den videre udvikling i BVE.
Som ny medejer ser jeg det naturligvis også som en stor styrke, at over 40% af medarbejdere
inkl. ledelsen har valgt at medinvestere. Netop medarbejderne er alfa og omega i denne
branche, og da vi har branchens dygtigste medarbejdere, er det naturligvis vigtigt at fastholde
disse. Jeg er derfor meget glad for det engagement, de med denne medinvestering viser
virksomheden. Derudover understreger det virkelig den helt specielle holdkultur, der er i
virksomheden”.
Kurt G. Andersen
”Vi ser BVE som en branchevinder inden for automatisering af dansk industri. Dermed er BVE
med til at sikre, at produktionen forbliver i Danmark, og at arbejdspladserne fastholdes. Der

venter fortsat store udforinger både i Danmark men også uden for landets grænser med at
sikre konkurrenceevnen, og der ser vi store markedsmuligheder for BVE,” siger Peter Thorlund
Haahr, der er Partner i VIA, og som efter ejerskiftet bliver ny bestyrelsesformand i selskabet.
I bestyrelsen indtræder desuden også Kim Frimer, der i dag er administrerende direktør i
Verdo i Randers. Handlen er gennemført med hjælp fra Advizer Århus, Accura København og
Kromann Reumert.
For yderligere oplysninger kontakt:
Kurt G. Andersen, Administrerende Direktør
6161 1053/kga@bve.dk

Om B.V. Electronic A/S
B.V. Electronic A/S er en uafhængig dansk udbyder af computerbaserede SRO-systemer til
proceskontrol samt special software til brug inden for industrien. Selskabet blev grundlagt i
1983 og har siden da leveret software løsninger til fødevare industrien, vand- og varmeværker
samt til den generelle industri. Selskabet har sit hovedsæde i skive og ansætter i dag ca. 45
ansatte.

Om Via Venture Partners
Via Venture Partners har ATP som eneste investor og er en ledende multi-stage IT-venturefond
med fokus på investeringer i hovedsageligt nordiske vækstvirksomheder. Via Venture Partners
administrerer DKK2 milliarder og har i øjeblikket 14 portefølje selskaber fordelt over Danmark,
Sverige, Norge og Finland.

