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8. JANUAR 2020

Landskabsvirksomheden MALMOS tager et stort skridt i 
sin videre udvikling og etablerer partnerskab med idverde  
familien. Idverde er Europas største anlægsgartner og 
landskabsentreprenør, og vil i fremtiden styrke MALMOS' 
positive udvikling samt tilføre yderligere kompetencer og 
specialviden til gavn for både kunder og medarbejdere.

MALMOS beholder sit hovedkontor i Roskilde, og vil fort-
sætte under sit eksisterende brand. Samtidig fortsætter 
MALMOS i sin nuværende orga-
nisering med samme direktion, 
ledelse og medarbejdere. De 
nuværende ejere af MALMOS 
bliver medejere i idverde sam-
men med andre ledere i koncer-
nen.  

Herve Lancon, CEO i idverde, 
udtaler i denne forbindelse:
"Denne udvikling er endnu et vig-
tigt skridt i idverde's europæiske 
vækststrategi, hvor vi viser vores 
evne til at udse og udvikle alle 
de betydningsfulde markeder 
for anlæg og vedligeholdelse af 
grønne landskaber i Europa. Part-
nerskabet med MALMOS-teamet 
giver os muligheden for at gå ind 
på det danske marked, som er et 
af de mest modne markeder i Europa, med støtte fra et 
stærkt talentfuldt og højt respekteret team. Vi har kendt 
MALMOS igennem flere år, og vi deler kerneværdier og 
visioner for hvordan vi ønsker at operere i vores branche. 
Vi kunne ikke have håbet på en bedre partner til vores 
vækst i Danmark."

P R E S S E M E D D E L E L S E

Morten Dohrmann Hansen, CEO i MALMOS, supplerer:
"At blive en del af idverde er en vigtig strategisk milepæl 
for MALMOS. Som den førende europæiske landskabs-
virksomhed får vi mulighed for at positionere os endnu 
stærkere på det danske marked og tilbyde vores kunder 
flere ydelser og specialkompetencer. Vi slutter os stolt til 
en familie med stærke værdier, samme passion for land-
skaber og grønne byrum samt en meget dygtig ledelse, 
som vi glæder os til at arbejde tæt sammen med.  

Transaktionen forventes endeligt gennemført i Q1 2020. 
Nordic M&A var eksklusiv finansiel rådgiver for aktionæ-
rerne i MALMOS i forbindelse med transaktionen, mens 
Lundgrens var juridisk rådgiver. Mazars og TVC var hen-
holdsvis finansiel og juridisk rådgiver for idverde.

Kort om MALMOS
Med sine ca. 100 medarbejdere er MALMOS blandt Danmarks førende anlægsgartnervirk-
somheder med mere end 60 års erfaring indenfor ny-anlæg af komplekse grønne landskaber.  
MALMOS har stået bag landskabsudsmykningen på flere toneangivende projekter bl.a. 
Amager Bakke (Copenhill) og Carlsberg Byen. MALMOS omsatte i 2018 for ca. 210 millioner 
kroner.  

Kort om idverde
Med mere end 5 milliarder kroner i omsætning og 7.000 medarbejdere er idverde den største  
anlægsgartnervirksomhed i Europa. Idverde har en ledende markedsposition i både Fran-
krig, Storbritannien, Holland og nu Danmark.  Idverde har hovedkontor i Paris og ejes af de 
ledende medarbejdere samt kapitalfonden Core Equity Holdings. Core Equity Holdings er 
en innovativ europæisk kapitalfond, der fokuserer på at etablere partnerskaber med lang-
sigtede ledelsesteams, aktionærer og selskaber som ønsker udvikling og vækst. 

Ved spørgsmål kontaktes 
Morten Dohrmann Hansen, CEO MALMOS, mdh@malmos.as, 
Linda Panikian, idverde, linda.panikian@idverde.com, eller 
Hazel Stevenson, Core Equity Holdings, hazel.stevenson@camarco.co.uk
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