København, 23. november 2020

Pressemeddelelse
VIA equity sælger EnviDan til Waterland Private Equity
VIA equity meddeler i dag, at de har solgt EnviDan til Waterland Private Equity.
EnviDan er et førende selskab inden for rådgivning og leverancer til vand- og spildevandssektoren med en
stærk position og unikke kompetencer inden for vandkredsløbet – også i europæisk perspektiv. EnviDan har
skabt høj vækst og indtjening, og virksomheden har med flere end 260 specialiserede medarbejdere i
Danmark, Norge og Sverige etableret en stærk nordisk platform og et solidt udgangspunkt for yderligere
vækst.
EnviDan skaber bæredygtige løsninger i tæt samarbejde med både offentlige og private kunder.
Virksomheden arbejder målrettet med at understøtte FN´s verdensmål ved at tilbyde rådgivning og løsninger,
der blandt andet fokuserer på sikring af rent drikkevand til alle, forbedring af spildevandsrensningen,
udvikling af robuste, bæredygtige og klimatilpassede byer samt udbredelse af grøn energi. EnviDan
fokuserer derudover på innovation og har udviklet flere digitale værktøjer, der anvendes bredt blandt
forsyningsselskaberne i Norden.
Medarbejderne og ledelsen i EnviDan fortsætter nu vækstrejsen sammen med Waterland Private Equity.
Adm. dir. Morten Fjerbæk udtaler: ”Sammen med VIA equity har vi udviklet vores position fra at være en
stærk dansk aktør til at være solidt repræsenteret i det skandinaviske marked. Nu ser vi frem til at fortsætte
udviklingen mod at blive en betydende aktør på det europæiske vand- og spildevandsmarked sammen med
Waterland Private Equity, som har omfattende erfaring med opkøb og konsolidering af kvalitetsselskaber. Vi
glæder os til sammen at udbrede EnviDans fokus og kompetencer yderligere.”
”Vi har været meget glade for investeringen i EnviDan. Det er et meget veldrevet selskab med en vision og
mission inden for bæredygtighed, som er stærkt relevant for kunder og samarbejdspartnere. Dette har været
en central del af den succes, EnviDan har oplevet sammen med sin dygtige ledelse og meget kompetente
medarbejdere. Vi er glade for at EnviDan nu fortsætter sin imponerende vækstrejse med Waterland Private
Equity, som er en stærk partner, der kan indfri EnviDans europæiske ambitioner”, siger Benjamin Kramarz,
partner i VIA equity.
“Ingeniørsektoren gennemgår en global konsolidering i disse år drevet af kravene til at kunne udvikle og
implementere mere komplekse løsninger, som også medfører et stigende behov for stadig mere kompetente
og specialiserede medarbejdere. EnviDan er en unik platform for at drive konsolideringen med vores ’buy
and build’-strategi, og det er vores vurdering, at EnviDans førende kompetencer inden for vandkredsløbet
bliver et centralt element i vores fremadrettede partnerskab med virksomhedens mange dygtige
medarbejdere. Vi har europæiske ambitioner, og vi glæder os til at indfri dem sammen med EnviDan,” siger
Kaspar Kristiansen, Managing Director for Norden i Waterland Private Equity.
Parterne er enige om ikke at oplyse salgsprisen. Nordic M&A har rådgivet sælgerne i forbindelse med
transaktionen.

Fakta om EnviDan
EnviDan leverer holistiske løsninger inden for vand, spildevand, energi og miljø samt økonomisk rådgivning
kombineret med en bred palet af softwareløsninger til den danske, norske og svenske forsyningssektor.
EnviDan har 266 medarbejdere fordelt på kontorer i Silkeborg (HQ), Aarhus, Aalborg, Kastrup, Lyngby, Oslo,
Åndalsnes, Göteborg, Helsingborg og Malmö. I 2019/20 havde selskabet en nettoomsætning på DKK 271
mio. med et EBITDA resultat på DKK 39,8 mio.
www.envidan.dk
Fakta om Waterland Private Equity
Waterland er en uafhængig kapitalfond, der støtter iværksættere i realiseringen af deres vækstambitioner.
Med betydelige finansielle ressourcer og specialiseret industriekspertise gør Waterland det muligt for
porteføljeselskaberne at accelerere væksten organisk og gennem opkøb. Til dato har Waterland gennemført
investeringer i over 600 virksomheder. Waterland administrerer investeringstilsagn for DKK 45 mia. og har
kontorer i Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Irland, Schweiz og Polen.
www.waterland.dk
Fakta om VIA equity
VIA equity er en førende nordeuropæisk multistage kapitalfond med en succesfuld historik i at bygge og
transformere virksomheder til nationale og internationale førende aktører. VIA equity investerer i
virksomheder af alle størrelser med primært fokus på virksomheder med DKK 75 mio. til DKK 750 mio. i
omsætning. VIA equity a/s er manager for fire fonde, hvor den seneste fond alene vil have EUR 175 mio. i
investeringstilsagn fra anerkendte internationale investorer. VIA equity investerer i succesfulde selskaber
inden for software, IT, internet, teknologi, clean tech og service.
www.viaequity.com
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