
Toronto, Canada / Rask Mølle, Danmark - Lynx Equity Limited er yderst tilfreds med at kunne 
annoncere overtagelsen af Arkas A/S, en producent af skræddersyede garageporte og enkeltdøre til 
kommercielle og private brug. Virksomheden blev grundlagt i 1986 og er producent af eksklusivt 
danskfremstillede trædøre og garageporte og har opbygget sit omdømme baseret på sit høje niveau af 
kvalitet, tilpasning og hurtige leveringstider. Ud over denne egen produktion, forhandler Arkas A/S 
også ledhejseporte i stål, samt ståldøre og porte med de nyeste europæiske klassificeringer inden for 
brand. I øjeblikket sælges Arkas sine produkter gennem mere end 400 trælaster og byggemarkeder i 
hele Danmark. 

”Vi er meget glade for at have Arkas som vores første erhvervelse i 2020, hvor de slutter sig til vores 
voksende europæiske portefølje af virksomheder med base i Danmark og Storbritannien, ” udtaler Lynx 
Equity Vice Præsident M&A Scandinavia Ashley Manis. ”Michael, Keld og deres team har gjort et stort 
stykke arbejde med at udnytte de muligheder, de så i branchen, og vi ser frem til at samarbejde med 
dem for at støtte deres fortsatte succes. ” 

Selskabet blev købt af Keld Sund Nielsen og Michael Dommerbye i 2015. Efter at have demonstreret to 
vellykkede ejerskifte, senest med nuværende ledelse, er Lynx yderst sikker på Arkas 'evne til fortsat 
vækst hvilket er en nøglefaktor i beslutningen om at forfølge denne mulighed. 

”Fra begyndelsen har det været vores hovedformål at udvikle de muligheder, der eksisterede i Arkas 
A/S tilbage i 2015, da vi købte virksomheden. Vores mål er nu nået, men Arkas A/S indeholder stadig 
mange muligheder, og derfor er det med stor glæde, at vi kan byde Lynx velkommen, ”kommenterede 
CEO Michael Dommerbye. ”Vi slipper ikke helt virksomheden, da jeg fortsætter i min rolle som 
bestyrelsesmedlem og Michael som administrerende direktør. Vi ser begge frem til at fortsætte 
arbejdet i samme ånd, med de gode forhold, der er skabt med vores nuværende såvel som fremtidige 
kunder, ”tilføjede den tidligere ejer Keld Sund Nielsen. 

Dette understøtter Lynx Equitys strategi om at minimere forstyrrelser i de virksomheder, de erhverver, 
og sammen med Michael og Keld, forbliver hele Arkas-teamet i deres nuværende roller. Endvidere 
forbliver alle kunde- og leverandørforhold uændrede. 

Transaktionen blev formidlet af Nordic M&A sammen med advokatfirmaet Andersen Partners og 
Brinkmann Kronborg Henriksen. Regnskabstjenester blev leveret af Inforevision.

Lynx 'europæiske portefølje inkluderer i øjeblikket Danmarks PartnerService og Sundby Trapper og i UK 
Signalhome, Label Express og Day2 Interiors. Lynx fortsætter med at forfølge overtagelsesmuligheder i 
Nordamerika og Europa.

Om Arkas 
Arkas blev grundlagt i 1986 og er producent og markedsleder af virkelig unikke og individuelt tilpassede 
garageporte og side døre. Produkterne er dybt forankret i skandinavisk design og leverer markedets 
højeste kvalitet. I dag er Arkas en veletableret brandejer, der sælger sine produkter primært til det 
private marked gennem mere end 400 trælaster i hele Danmark. 

For yderligere information om Arkas, se www.arkas.dk 

https://www.nordicma.dk
https://www.andersen-partners.dk/da
https://www.bkhlaw.dk
https://inforevision.dk
http://partnerservice.dk
https://sundby-trapper.dk
https://signalhome.com
https://label-express.co.uk
http://www.day2.co.uk


Om Lynx Equity Limited 
Med salg på over $ 500M CAD er Lynx Equity Limited et Toronto-baseret diversificeret private equity-
firma, der fokuserer på at erhverve små og mellemstore virksomheder fra ejere, der ønsker at gå på 
pension. Lynx mål er erhvervelser af virksomheder med EBITDA mellem $ 750k - $ 2,5M USD og 
anvender en køb og hold strategi. 

For yderligere information om Lynx Equity, se www.lynxequity.com 
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