
 

 

 1  

Pressmeddelande  
Datum: 11 oktober 2018  
 

VELUX-gruppen förvärvar JET-gruppen från Egeria  
 

Avtalet är föremål för godkännande av tyska och österrikiska konkurrensregler  
VELUX A/S och det nederländska investeringsbolaget Egeria har kommit överens om försäljningen av 
JET-koncernen till VELUX-koncernen. Beslutet att förvärva JET-gruppen, ett europeiskt ledande företag 
inom industriella takljussystem, ligger i linje med VELUX-koncernens tillväxtstrategi och speciellt en 
önskan om att utveckla sin verksamhet på den kommersiella marknaden för dagsljus. Förvärvet av JET-
gruppen är VELUX-koncernens andra förvärv i år, då den amerikanska takfönstertillverkaren Wasco 
Products Inc. köptes i april.  

 
VELUX-koncernen har varit marknadsledande på bostadsmarknaden för takfönster i mer än 75 år. 2012 
tog VELUX det första steg in i den kommersiella marknaden (icke-bostadsmarknaden) med lanseringen 
av VELUX Modular Skylight (VMS)-systemet. Idag är strategin att utveckla en ledande position inom 
detta affärsområde genom organisk tillväxt och förvärv.  

 
"Vi har haft en mycket positiv dialog med Egeria och JET-gruppen. Vi kände genast att JET-gruppens 
och vårt företags ambitioner och kulturer kompletterar varandra väl. Genom förvärvet av JET-koncernen 
stärker vi fotfästet på den kommersiella marknaden i flera länder och lägger till flera nya 
produktkategorier i vårt kommersiella utbud i Europa,” säger David Briggs, VD för VELUX-gruppen.  

 
Den kommersiella marknaden består av två huvudsegment:  

• Ett arkitektoniskt glassegment, som har ett större fokus på design, med arkitekter som spelar 
en viktig roll vid val av glas- eller akrylglaslösningar, samt  
• Ett industriellt segment för platta tak, som nästan helt består av akryllösningar, såsom kupoler 
eller takljusband.  
 

De två segmenten varierar signifikant i sina målgrupper och försäljningsprocesser. VELUX VMS-
verksamhet har en stark närvaro inom det arkitektdesignade glassegmentet, medan JET har en ledande 
marknadsposition inom det industriella segmentet för platta tak.  

 
"Vi ser fram emot att bli en del av VELUX-koncernen och vi ser en stor tillväxtpotential och möjligheter 
att stärka vår europeiska verksamhet för att gagna våra kunder och anställda", säger Ralf Dahmer, VD 
för JET-gruppen. Mark Wetzels, partner i Egeria, är också nöjd med transaktionen: "Jag är imponerad 
av VELUX-koncernen och är säker på att denna kombination kommer att vara bra för både företag, 
deras anställda och deras erbjudande till marknaden.”  

 
"Med förvärvet av JET-gruppen blir vi omedelbart en av de ledande aktörerna på den kommersiella 
marknaden i Europa och kommer att börja slå ihop vår VMS-verksamhet med JET-koncernen för att 
bygga en ny kommersiell division som kan driva ytterligare tillväxt på denna marknad. Vi ser också 
möjligheter att förbättra JETs grossistverksamhet genom att sälja vissa produkter via VELUX 
distributionsnät, vilket också kommer att leda till mer affärer för våra återförsäljare. VELUX har alltid 
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fokuserat på att tillhandahålla dagsljus och frisk luft för att skapa bättre levnads- och arbetsmiljöer, och 
förvärvet av JET hjälper oss att få större skala och utvidga vår verksamhet till ett helt nytt 
marknadssegment”, säger David Briggs, VD för VELUX-gruppen.  
 
Förvärvet måste godkännas av konkurrensmyndigheterna i Tyskland och Österrike innan det kan 
fullbordas. Företagen kommer inte att lämna ytterligare information om avtalet förrän det slutliga 
godkännandet har beviljats.   
I väntan på godkännande och under förutsättning att förvärvet av JET-gruppen slutförts kommer JET-
produkterna att fortsätta att säljas under varumärket JET och genom den befintliga organisationen. 
VELUX kommer att fortsätta att sälja VMS-produkter. Det kommer att förbli på detta sätt tills kunderna 
är bekanta med äganderätten och en strukturerad övergång till varumärket VELUX är gjord och kan 
kommuniceras till marknaden. Synergier förväntas uppstå av att gemensamma funktioner och nyckeltal 
kommer att utvecklas över de två organisationerna. Detta kommer att ligga till grund för en ny 
kommersiell VELUX-division.   
I transaktionen har VELUX assisterats av EY Corporate Finance och Dentons medan Egeria har haft 
Houlihan Lokey och Allen & Overy som rådgivare.   

 

Om VELUX-gruppen   
I mer än 75 år har VELUX-koncernen skapat bättre levnadsmiljöer för människor runt om i världen 
genom att tillföra dagsljus och frisk luft till byggnader genom taket. VELUX-koncernen arbetar globalt 
på bostadsmarknaden med försäljnings- och tillverkningsverksamhet i mer än 40 länder. VELUX-
koncernen har cirka 10 200 anställda över hela världen.  
Sedan 2012 har VELUX konstruerat, tillverkat och marknadsfört prefabricerade takljusmodulssystem, 
VELUX Modular Skylights (VMS), för kommersiella byggnader. Idag arbetar 270 personer, i 11 länder, 
med försäljning i den kommersiella divisionen och med produktion i Danmark och USA.  
VELUX-koncernen ägs av VKR Holding A/S, ett aktiebolag helägt av ideella, välgörande stiftelser (THE 
VELUX FOUNDATIONS) och familjen. År 2017 hade VKR Holding en total omsättning på 2,5 miljarder 
euro och VELUX FOUNDATIONS donerade 168 miljoner euro till välgörenhetsbidrag. För mer 
information besök www.velux.com   
 

Om Egeria   
Egeria är ett oberoende nederländskt investeringsbolag grundat 1997 som fokuserar på medelstora 
företag. Egeria investerar i välmående företag med ett företags värde mellan 50 miljoner euro och 350 
miljoner euro. Egeria Funds har investeringar i elva företag bland annat IQI, Dutch Bakery, Clondalkin, 
Dynniq, Ilionx, Trust, HITEC, Izico och Nooteboom. Egerias portföljbolag har en sammanlagd omsättning 
på över 2,3 miljarder euro och sysselsätter närmre 10 000 personer. Förutom privat kapital har Egeria 
en långfristig portfölj som heter Egeria Evergreens med fem företag, Egeria Listed Investments, Egeria 
Real Estate Investments och Egeria Real Estate Developments. För mer information besök 
www.egeria.nl    
 

Om JET-gruppen   
JET-gruppen är en ledande europeisk leverantör av dagsljuslösningar, ventilationsprodukter och 
ventilationssystem för rök och värmeutsläpp. De viktigaste produkterna är takkupoler och takljusband 
som huvudsakligen används inom industri och kommunala byggsektorer.  

http://www.velux.com/
http://www.egeria.nl/
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Den internationella JET-koncernen har närmare 800 anställda. Huvudkontoret ligger i Hüllhorst, 
Tyskland och JET-koncernen har en försäljningsnärvaro i 11 europeiska länder samt sex 
produktionsanläggningar i fyra länder. För mer information besök www.jet-group.com   
 
Kontakt: Jens Bekke, Director Global Media Relations, VELUX-gruppen, +45 2155 0789 och Barbara Glaser, 
Business Development & Investor Relations Director, Egeria, +31 205306860.  
 

http://www.jet-group.com/

