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KORT NYT
Landboforening fyrer direktør
Den fynske landboforening Centrovice skal på jagt
efter en ny adm. direktør. En enig bestyrelse har afskediget den hidtidige direktør Dorit Greve, der har
været med til en række fusioner af fynske landboforeninger, senest mellem Agrogården og LandboFyn. Det førte til dannelsen af Centrovice i 2008.
»Bestyrelsen ønsker i den nuværende situation
en ny profil på ledelsen som konsekvens af de nuværende udfordringer, hvor virksomheden overgår fra
fusion til daglig drift,« oplyser formand Niels Rasmussen.
Centrovice har været hårdt ramt af en årelang
nedtur for fynsk landbrug, og i øjeblikket verserer en sag, hvor en landmand kræver 31 mio. kr. i
erstatning for dårlig rådgivning omkring en ejendomshandel hos Centrovice.
jb

Agurkesag koster gartnere dyrt
7,4 mio. kr. Så mange penge har 30 danske grøntsagsgartnere tabt i løbet af ni dage, hvor forbrugerne af frygt for livsfarlige tarmbakterier har vendt
ryggen til agurker, tomater og salathoveder i supermarkederne. Det viser en foreløbig opgørelse
fra brancheorganisationen
Dansk Gartneri. Selvom
agurkerne har været mest
omtalt, har tabet været
størst på salathoveder, da
man her har tabt eksportordrer til Tyskland.
Fødevareminister HenFOTO: POLFOTO
rik Høegh (V) havde i går
tallene med til ekstraordinært ministerrådsmøde i
EU, hvor en mulig erstatning på 1,2 mia. kr. til europæiske gartnerier blev diskuteret.
jb

Skjortefirma øger igen overskud
Den familieejede skjorteproducent Bosweel A/S i
Herning øger igen sit resultat. 2010-regnskabet viser, at trods et stort set uændret bruttoresultat på
godt 18 mio. kr., blev driftsresultatet næsten fordoblet – fra 2,4 mio. kr. til 4,4 mio. kr., mens bundlinjen før skat voksede med over 60 pct. fra 3 mio.
kr. til 5 mio. kr.
Nettoresultatet blev på små 4 mio. kr., og Bosweel
er dermed ved at være på det pæne niveau i 2006
og 2007, før lavkonjunkturen tvang bundlinjen
før skat ned på 1 mio. kr. i 2008. Selskabet, som i
dag ejes og ledes af Christian Sørensen, har med en
egenkapital på 30 mio. kr. en soliditet på lige under
90 pct.	
BB

Noer-koncernen ramt af konkurs
Den familieejede logistikvirksomhed Carsten Noer
Gruppen i Toftlund og med afdelinger i det meste
af Syd- og Sønderjylland har erklæret flere af sine
virksomheder konkurs. Det drejer sig om selskaberne Carsten Noer A/S, Carsten Noer Rental A/S
og Carsten Noer Holding A/S.
Baggrunden er tab på debitorer, manglende indtjening i et presset marked samt at en rekonstruktion med et forsøg på at frasælge aktiviteter er mislykkedes.
jb
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Presset medicoselskab på danske
hænder igen
Efter tre vanskelige
år i israelsk 
ejerskab er DDDDiagnostic igen 
dansk ejet. Ledelsen
har sammen med 
Industri Udvikling
købt selskabet for 
en slik og tror nu 
på en lysere fremtid
■■ Virksomhedskøb
AF TOM FROVST

DDD-Diagnostic, der udvikler og producerer såkaldte gamma-kameraer til medicinsk billeddiagnostik, er
blevet købt af ledelsesgruppen i fællesskab med kapitalfonden Industri Udvikling til en sum, der blegner i
sammenligning med de 210
mio. kr., som israelske Orbotech betalte kapitalfonden
Axcel for selskabet i 2007.
Siden Orbotech da er selskabets indtjening vendt til
tab, og omsætningen er dalet fra et niveau på 300-400

mio. kr. til omkring 50 mio.
kr.
»Det har været nogle ekstremt vanskelige år.
Finanskrisen og Obamas
(USA’s præsident, red.)
sundhedsreform satte en
prop i hullet og gav et ordentligt dyk i salget,« siger
Lars Trolle, adm. direktør i
DDD-Diagnostic.
Selskabet har eksisteret
i 25 år, og er verdensførende med en markedsandel
på 60 pct. inden for det globale marked for kameraer
til hjertescannere. Israelske
Orbotech havde dog planer
om at udvikle nye, banebrydende scannere og ikke bare arbejde videre inden for
det felt, hvor DDD-Diagnostic havde sin ekspertise.
Orbotech ejede et søsterselskab til danske DDD-Diagnostic, hvor det var meningen at kompetencerne i de to
selskaber skulle integreres.
Missionen lykkedes ikke rigtigt, og i slutningen af 2010
blev søsterselskabet solgt til
amerikanske General Electric, og israelerne besluttede
derfor også at sætte det danske selskab til salg.
»Israelerne stod i en situation, hvor de ikke var interesseret i selskabet længere, og de kunne så vælge at
lukke det ned, med de om-

kostninger det medfører, eller de kunne sælge det til ledelsen. Så der er ikke givet
svimlende summer for selskabet,« siger Lars Buhl, investeringsdirektør i Industri
Udvikling.
Købsprisen er hemmelig, men Industri Udvikling
investerer typisk 5-20 mio.
kr. i nye selskaber. I det nye,
fælles ejerskab med ledelsen i DDD-Diagnostic er der
tale om et ligeligt delt ejerskab.

Atypisk investering
For Industri Udvikling er investeringen noget atypisk,
da den lille kapitalfond normalt ikke investerer i så udviklingstunge
selskaber.
Her har Industri Udvikling
dog været villige til at skyde
yderligere kapital i selskabet, så udviklingen af et nyt
produkt kan gøre det klart
til markedet sidst på året.
»Der skal bruges penge på
at færddiggøre udviklingen,
og den risiko må man tage
som investor, men med sin
unikke position i markedet
og en dygtig ledelse og organisation, så tror jeg, at de
kan få noget frugtbart ud af
det,« siger Lars Buhl.
Han er ikke så bange for
den historiske udvikling i

DDD-Diagnostic, der har
budt på væsentlige udsving i
salg og indtjening.
»Det er en udviklingstung
virksomhed, men når udviklingen er færdig, kommer de
ind i en salgsfase, hvor de
tjener buler af penge. Derfor sker der voldsomme udsving,« siger Lars Buhl.
Han fortæller, at der ikke
er en fastsat horisont for Industri Udviklings ejerskab
i DDD-Diagnostic, men at
kapitalfonden skal ses som
en langsigtet investor, hvor
et salg på grund af det delte
ejerskab med ledelsen skal
være en fælles beslutning.
»Men den dag, hvor selskabet når en stilstand, eller markedet er en begrænsning for yderligere vækst, så
er det på tide, at vi trækkes
os ud. Hvornår det er, må tiden vise,« siger Lars Buhl.
DDD-Diagnostic har rødder i GE Medical Systems,
der efter en årrække med
produktion, forskning og
udvikling i Danmark flyttede til England i slutningen
af 1980’erne. Den daværende ledelse og en række nøglemedarbejdere valgte dengang at blive og dannede
DDD, som kapitalfonden
Axcel købte 70 pct. af i 2004.
tom.frovst@borsen.dk
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Ny kontrakt skal løfte salg
■■ Indtjening
Inden for tre år skal salget tredobles til et niveau på 150-200
mio. kr. og de seneste års tab
på bundlinjen skal erstattes af
en overskudsgrad på 12-15 pct.
efter skat i scannerteknologivirksomheden DDD-Diagnostic.
I 2010 påførte selskabet sine
israelske ejer Orbotech et tab
på næsten 20 mio. kr., men efter, at ledelsen og kapitalfonden Industri Udvikling i fællesskab har købt Orbotech ud,
skal udviklingen vendes gevaldigt.
»Vi har nede og skrabe bunden, men nu står vi og er på vej

»Vi har underskrevet en stor
kontrakt på det nye produkt,
som vi regner med at lancere i
fjerde kvartal 2011,« siger Lars
Trolle.
Kontrakten er indgået med
en af de tre store globale leverandører af scannere, Philips,
Siemens og General Electrics,
men Lars Trolle vil ikke oplyse
hvilken af de tre.
Værdien af kontrakten vurderes til et trecifret millionbeløb, og DDD-Diagnostic
skal stå for udvikling, produktion og patenter, mens det globale selskab, der er indgået
kontrakt med, får retten til at
sætte sit brand på produktet.

tom

op igen. Der er kommet lidt
bedre gang i markedet, specielt i USA, så vi ser positivt på
det herfra,« siger Lars Trolle,
adm. direktør i DDD-Diagnostic.

Udvikler nyt produkt
Selskabet er i færd med at udvikle et nyt produkt, der breder
sig videre end det traditionelle
marked for sine produkter. Historisk har DDD-Diagnostic
fokuseret på såkaldte gammakameraer til hjerteundersøgelser, men vil med det nye produkt kunne dække samtlige
såkaldte nuklearmedicinske –
røntgen – undersøgelser.

Tyske Siemens kan være den af tre store, globale scannerproducenter, som DDD-Diagnostics har indgået en stor millionkontrakt med. Det danske selskab vil dog ikke oplyse, præcist hvilken producent, der er tale om. De to andre muligheder er Philips og General Electric. Foto: Bjarke Bo Olsen/Scanpix

Hvorfor nøjes med 3D
til at se det, du vil bygge…?

Sådan bygger du lidt smartere
Hos NCC håndterer vi byggeriets konstruktion,
installationer og logistik i én virtuel model.
Vi synes, det er smart at tænke alting ind fra starten.
Så er du altid på forkant - også med økonomi og mulige
ændringer undervejs.

DER ER
VÆKST
FORUDE
Energisektoren er
en af de hurtigst
voksende og mest
innovative brancher,
og der er endnu mere
vækst forude. Følg med
og gør dig gældende.
Tegn et abonnement på Nyhedsbladet
Dansk Energi, så bliver du opdateret hver
3. uge på alt, der påvirker branchen. Lige
nu får du resten af året for 250 kr.
Ring nu på 9644 4505 eller klik dig ind på
www.nyhedsbladet.danskenergi.dk
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