En væsentlig faktor bag overtagelsen er de betydelige muligheder, den giver for umiddelbart og
langsigtet samarbejde med PartnerService ApS, en anden dansk virksomhed opkøbt af Lynx i 2017, som
lbyder en række rengørings- og vedligeholdelsesydelser. Lynx er overbeviste om, at indgåelsen af et
sådant samarbejde vil gøre det muligt for begge virksomheder at drage fordel af en styrket og mere
e ek v dri , sam dig med at deres individuelle iden tet bevares.
”Kurt har opbygget en fantas sk forretning, som vi med det samme var glade for at samarbejde med,”
udtaler Ashley Manis, vicedirektør for M&A Scandinavia hos Lynx. “Jo mere d vi og vores kolleger hos
PartnerService bruger sammen med teamet hos Yding, des bedre forstår vi, hvorfor Yding Gruppen har et
så fantas sk ry i branchen. Vi ser frem l sammen at få hænderne i spanden i mange år fremover.”
Kurt Skydt, sælgeren, og hans team vil forblive involveret for at sikre en ukompliceret overgang l det
nye ejerskab. ”Mine medarbejdere og jeg ser frem l at arbejde sammen med LYNX og fortsæ e Yding
Gruppens gode værdier og ry” siger Kurt Skydt. Lone Ranum, administrerende direktør hos
PartnerService lføjer: “Hos PartnerService ser vi frem l at byde Yding Gruppen velkommen l familien.
Vi supplerer hinanden fremragende, og der er en tydelig synergi, der vil være l gavn for begge
virksomheder. Vi glæder os meget l samarbejdet. ”

Transak onen blev formidlet af E&Y, med juridisk og regnskabsmæssig rådgivning på købssiden fra
henholdsvis Brinkmann Kronborg Henriksen og Inforevision og juridisk rådgivning på salgssiden fra
Interlex Advokaten.
Lynx’ europæiske portefølje af virksomheder omfa er på nuværende dspunkt Signalhome,Label
Express og Day 2 Commercial Interiors i Storbritannien samt PartnerService, Sundby Trapper og Arkas i
Danmark. Lynx vil forsat opsøge overtagelsesmuligheder af virksomheder i Nordamerika og Europa, hvis
ejere ønsker at gå på pension.
Om Yding Gruppen
Yding Gruppen blev grundlagt i 1981 og leverer professionelle rengørings- og serviceydelser l en række
virksomheder, foreninger og privatpersoner i hele Danmark. Disse ydelser omfa er, men er ikke
begrænset l, bu ksrengøring, kontorrengøring, produk onsrengøring, håndværkerrengøring og
totalservice. Uanset omfanget af en opgave er Yding Gruppen dedikeret l at levere den bedst mulige
service, der konsekvent lfredss ller deres kunder.
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For yderligere oplysninger om Yding Gruppen, se www.yding.dk/
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DATO xx Toronto, Canada / Århus, Danmark - Lynx Equity Limited er stolte over at kunne annoncere
overtagelsen af Yding Gruppen A / S (“Yding”), et kommercielt rengørings rma, der lbyder et bredt
udvalg af rengørings- og serviceydelser l kontor-, detail- og privatkunder over hele Jylland. Startende ud
som en lille virksomhed, der specialiserede sig i vinduespudsning, er Yding Gruppen over d vokset støt,
og lbyder i dag et komplet udvalg af desinfek ons- og rengøringsydelser l en række danske
topvirksomheder. Disse ydelser leveres af over 100 kvali cerede medarbejdere, hvoraf mange har været
i virksomheden i mere end 10 år. Yding Gruppen lskriver virksomhedens 40 succesrige år ydelsernes
kvalitet og de stærke rela oner med kunderne.

Om Lynx Equity Limited
Med en omsætning på over 500 millioner canadiske dollars er Lynx Equity Limited en forskelligartet
privat kapitalfond i Toronto, Canada, der fokuserer på at opkøbe små og mellemstore virksomheder fra
ejere, der ønsker at gå på pension. Lynx søger målre et overtagelser af virksomheder med et resultat af
primær dri (EBITDA) mellem 750.000-2.500.000 CAD og prak serer en langsigtet ´buy and hold´strategi.
For yderligere oplysninger om Lynx Equity, se www.lynxequity.com
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Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser:
Ashley Manis
E: pr@lynxequity.com
T: +1-416-454-3782

