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Thomas Bonde, direktør og
medejer, skal banke Fire
Eaters omsætning kraftigt i
vejret inden for fire-seks år.
Foto: Jeppe Carlsen.

ning med vand kan indebære
en stor bakterierisiko,” siger
Torbjørn Lauersen.
Fire Eater har bl.a. installeret sine systemer på mejerekoncernen Tines højlagre i

“Havde der stået
en Fire Eater ved
siden af den tørretumbler, der gik
ild i, var hotellet
nok ikke brændt”
thomas bonde, partner i
kapitalfonden blue equity

Nye ejere skal sende
brandslukkere til tops
Kapitalfonden Blue
Equity køber sig ind
i brandslukningsfirmaet Fire Eater.
Omsætningen skal
fordobles på fem
år ved at satse på
slotte og ostelagre

Af Katrine Vigilius

P

å kunstarkivet hos Louisiana-museet i Nordsjælland står der en række røde
stålflasker. Flaskerne, der er
installeret
af
brandslukningsvirksomhedn Fire
Eater, indeholder det kemiske
produkt inergen,
der kan slukke brande uden
vand. De indeholder også den
vækstmotor, der har fået kapitalfonden Blue Equity til at
købe sig ind i brandslukningsfirmaet, hvor de overtager 49
pct. af aktieandelen.

“Målet er i runde tal en fordobling af omsætning, indtjening
og medarbejdere på fire-seks
år, ” siger Thomas Bonde, direktør og partner i Blue Equity.
Ingen af parterne vil oplyse
detaljer om handlen, herunder
pris, men ifølge Børsens oplysninger værdisætter salget
af aktieposten virksomheden
til et betydeligt tocifret millionbeløb.
Udover udskiftning i ejerkredsen har Fire Eater også i
september fået nye ansigter i
bestyrelsen, bl.a. adm. direktør
i Netcompany André Rogaczewski, der skal være med til
at styrke digitalisering.
Fire Eater tjener sine penge

ved at slukke brande med
energen, en blanding af atmosfæriske luftarter. Fordi teknikken ikke bruger vand, kan
man især finde systemet på
vandfølsomme steder, eksempelvis computerserverrum og
inden for offshoreindustrien.
Brandslukningen sikrede i
seneste regnskab Fire Eater
en omsætning på 110 mio. kr.
og et overskud på 8,3 mio. kr.
Ifølge Thomas Bonde fra
Blue Equity skal Fire Eaters
vækst især komme ved at satse på bevaringsværdige ejendomme, museer og lagre.
”Et eksempel kunne være
Svinkløv Badehotel. Havde
der stået en Fire Eater ved si-

den af den tørretumbler, der
gik ild i, var hotellet nok ikke
brændt ned,” mener han.
Fire Eater har indtil videre
solgt sine brandslukningssystemer i godt 50 lande og har
salgsselskaber i bl.a. Norge,
Storbritanien, Irland og Rusland.

Skal slukke ostebrande
Ud over bevaringsværdige
ejendomme og museer ser
adm. direktør og medejer i Fire
Eater Torbjørn Laursen stort
vækstpotentiale inden for fødevareindustrien:
“Fødevarelagre har ofte højt
til loftet og høje krav til hygiejne, hvor traditionel brandsluk-

Norge, hvor der produceres og
lagres ost.
Direktøren ønsker desuden
at gå foran på den digitale
front i en branche, han selv
beskriver som konservativ.
“Et af vores nye satsningsområder er Fire Eater Flex System, der kan kommunikere
via wifi og styres via fjernstyring. Det kan f.eks. bruges
i plejeboliger eller ældrelejligheder, hvor den digitale
løsning kan sikre en hurtig
kommunikation med plejepersonale og beredskab,” siger
Torbjørn Laursen.
Viden om digitalisering
skal især Fire Eaters nyslåede
bestyrelsesmedlem
André
Rogaczewski, adm. direktør
i Netcompany, bidrage med.
It-konsulentvirksomheden er i
gennemsnit vokset med godt
20 pct. de sidste fire år.
“André kan bidrage både i
forhold til organisationsudvikling og også digitalisering.
Vi er mere end fysisk produktvirksomhed, derfor gælder det
for os om at få tiltrukket ressourcer, som kan flytte os væk
fra det meget konservative
normale forretningsområde,”
siger Torbjørn Laursen.
Torbjørn Laursen og hans
hustru Christine Frydenberg
har sammen 51 pct. og Blue
Equity har 49 pct. af holdingselskabet FE Blue Holding
APS, der ejer 95 pct. af Fire
Eater. Resten af aktierne er
medarbejderaktier.
kavi@borsen.dk

Pilotfar blev inspireret til brandinnovation
Af Katrine Vigilius

K

apitalfonden Blue Equity
køber sig ind i brandslukningsfirmaet Fire Eater med
en aktieandel på 49 pct. Målet
er en fordoblet omsætning på
fire-seks år. Fire Eater ledes af
Torbjørn Laursen, og det var
hans far Aage Laursen, der i

1974 stiftede selskabet. Aage
Laursen var pilot og stiftede
gennem jobbet bekendtskab
med brandslukningsproduktet
halon, der blev brugt til motorenheder i flyene.
Sideløbende med flyveturene undersøgte Aage Laursen
andre anvendelsesmuligheder
for halon, hvilket mundede ud
i virksomheden Dansk Fire

Eater Aps. “Da han startede
virksomheden, fløj han i SAS
og virksomheden var derfor
mere en sidebeskæftigelse,”
fortæller sønnen.
Torbjørn Laursen, der er uddannet brandinspektør, kom
ind virksomheden i 1982 og
fik idéen til produktet inergen, der består af atmosfæriske luftarter og derfor er bedre

for miljøet end halon. “Jeg har
ikke formel uddannelse på området, men har indsigt i brandkemi og fysiologi. Og fordi det
interesserer mig, har jeg læst
meget op på det,” siger han.
Da brandinspektøren indleverede en patentansøgning på
inergen, havde en amerikansk
virksomhed gjort det samme
ugen før.

50
så mange lande – og lidt
til – sælger Fire eater i dag
sine produkter i

“I stedet for at kæmpe mod
hinanden blev aftalen, at vi
udviklede markedet i Europa,
mens de gjorde det i resten
af verden,” fortæller Torbjørn
Laursen.
I dag sælges Fire Eaters
produkter i godt 50 lande, og
selskabet havde en omsætning
i det senest offentliggjorte
regnskab på 110 mio. kr.

