PRESSEMEDDELELSE

MARTS 2021

YDING GRUPPEN A/S STARTER GENERATIONSSKIFTE

Den canadiske fond, Lynx Equity Limited, har set potentialet i danske Yding Gruppen A/S som
de nu har opkøbt. Kurt Skydt etablerede rengøringsfirmaet tilbage i 1981 og ser salget som en
naturlig udvikling i virksomhedens fremtidige historie:
”Mine døtre har ikke ønsket at overtage Yding Gruppen, da de har deres egen karriere. Derfor har det
altid ligget i kortene, at Yding Gruppen skulle bringes videre i andre hænder. Et generationsskifte
tager flere år, og hvis det skal være med succes, er det nu vi skal i gang” udtaler Kurt Skydt.
Lynx Equity Limited begrunder købet med afsæt i Yding Gruppens mere end 40 års erfaring,
virksomhedens DNA og gode renomme i branchen. Lynx er allerede velkendt på det danske marked,
da de i 2017 opkøbte rengøringsvirksomheden PartnerService, som fremadrettet vil have et tæt
samarbejde med Yding Gruppen så begge virksomheder fortsat kan levere rengøringsservices på et
endnu højere niveau.
Ashley Manis, Vice President of M&A Scandinavia hos Lynx udtaler:
”Kurt har opbygget en fantastisk forretning, som vi med det samme var glade for at samarbejde med.
Jo mere tid vi og vores kolleger hos PartnerService bruger sammen med teamet hos Yding Gruppen,
des bedre forstår vi, hvorfor Yding Gruppen har et så fantastisk ry i branchen. Vi ser frem til sammen
at få hænderne i spanden i mange år fremover”.
”Med salget til Lynx, og det medfølgende samarbejde med PartnerService, får vi tilført de kapaciteter,
vi mangler. PartnerService vil bl.a. hjælpe med salg, drift samt gøre rent hos de kunder vi har på
Sjælland og Fyn, hvor vi ikke er tilstede nu, hvilket vil aflaste mit arbejde. Ligeledes vil vi kunne
hjælpe PartnerService med bl.a. HR, vinduespolering og jeg glæder mig rigtig meget til vores parløb”
lyder det fra Kurt Skydt.
Kurt Skydt fortsætter som Adm. Direktør og forbliver ligeledes i bestyrelsen.
Efter opkøbet af Partner Service i 2017 har det taget fart for den canadiske kapitalfond i Danmark, der
i 2019 opkøbte Sundby Trapper, Arkas Døre & Vinduer i 2020 og senest Yding Gruppen i 2021.
Formålet er at udvikle sunde og driftige virksomheder.

