PRESSEMEDDELELSE
22 april, 2014 : Pax og Fresh` ejervirksomhed, Volution - overtager innovativ tysk
ventilationsproducent.
22 april, 2014 - Volution Holding, som også ejer virksomhederne, Pax AB og Fresh AB - meddelte at man
har erhvervet virksomheden: Öko - Haustechnik inVENTer GmbH (inVENTer), en førende producent af
bolig varmegenvindingsprodukter.
Selskabet er bosiddende i Löberschütz, Thüringen (Tyskland) og selskabet er markedsleder i
produktsegmentet for decentral bolig varmegenvindingsventilation i Tyskland - med produkter, som
installeres i både nye og eksisterende boliger over hele Europa.
Sammen med købet af selve virksomheden: inVENTer, har Volution ydermere sikret sig, at virksomhedens
topledelse fortsætter - for at sikre virksomhedens kontinuitet og løbende produktinnovation.
Volutions investering i inVENTer, er nu den tredje erhvervelse for den britiske ventilationsgruppe i løbet af
de seneste to år og Volution styrker dermed sin europæiske position yderligere. Selskabet har allerede et
stærkt fodfæste i Sverige gennem sine tidligere opkøb af virksomhederne, Fresh AB og PAX AB - og købet
af inVENTer supplerer Volutions eksisterende varemærker (brands) og styrker virksomhedens geografiske
udbredelse i Europa.
inVENTer blev grundlagt i 1999 af ingeniør og administrerende direktør (CEO) Peter Moser - og
virksomheden har koncentreret sin produktudvikling omkring energieffektive og decentrale
varmegenvindingsanlæg. Disse systemer er udviklet af virksomhedens grundlægger - med henblik på, at
designe innovative varmegenvindingsløsninger, enkle og effektive - ved, at udnytte keramiske terninger
(kuber), som har ført til nyskabelse af lydløse og energieffektive ventilationsanlæg.
I et forsøg på at reducere kulstofemissionerne(kuldioxid), er EU´s bygningslovgivning blevet strammet op for at fremme energieffektiviteten, hvilket ventes at ville gavne den europæiske ventilationsindustri, grundet
den stigende efterspørgsel på energieffektive produkter. Både Volution og inVENTer er innovatorer i
energibesparende produkter - der bidrager til, at sænke kulstofemissionerne (kuldioxid).
Volutions energimeriter udbygges og styrkes yderligere med købet af inVENTer og sammen skabes en
platform for fremtidig ekspansion i den europæiske boligventilationsindustri.
"Vi er meget glade for, at blive en del af Volution. Vi tror, at der er væsentlige synergier at finde imellem
Volution og inVENTer, med innovation som kerne-værdien for begge selskaber. Med dette samarbejde, vil
vi være i stand til at udvikle og leverer markante, energieffektive ventilationsløsninger på hele det
europæiske kontinent” - siger administrerende direktør (CEO) for inVENTer, Peter Moser.
"Vi er glade for at annoncere købet af inVENTer og tilføje endnu et varemærke - som komplementerer
vores eksisterende ventilationsportefølje. Volution har ambitioner om, at blive en vital spiller på det
europæiske marked for ventilation. inVENTer markerer næste skridt i vores strategiske vækst og supplerer
vores seneste svenske opkøb (Fresh AB og PAX AB). Med dette i tankerne, er jeg også meget glad for at
kunne meddele, at både Peter Moser og Annett Wettig (som administrerende direktør), forbliver på
inVENTer, hvor deres fortsatte innovationer og visioner både vil gavne inVENTer og Volutions
mærkevareportefølje, som helhed" - siger Ronnie George, administrerende direktør (CEO) for Volution
Holdings Limited.

Noter til redaktører
• VOLUTION Holdings er en førende ventilationsproducent, som primært har sine hovedaktiviteter i
Nordeuropa.
• inVENTer har hovedkontor i Löberschütz, Thüringen, nær Jena i Tyskland og er en førende producent af
decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding, til brug i beboelsesejendomme. inVENTer beskæftiger
82 medarbejdere. Bæredygtighed og miljøbevidsthed er kerneværdierne og grundsynet i virksomheden.
inVENTer´s produktionsanlæg i Löberschütz er udformet som en energineutral bygning med halm, som
varmeisolering - en af de største af sin art i Europa. inVENTer´s kontorbygninger opvarmes med
miljøvenlige varmepumper og er udstyret med inVENTer´s ventilationsanlæg med varmegenvinding.
• inVENTer´s innovative decentrale ventilationsanlæg med varmegenvindingsteknologi giver op til 91 %
varmegenvinding.
Det højeffektive system består af et par vendbare ventilatorer(reversible), som genindvinder varme - både i
”fraluft-” og ”tilluft-” mode. I fralufts-tilstanden lagres varmen i en keramisk varmeveksler. I tilluft-tilstanden
returneres den lagrede varme fra den keramiske varmeveksler - og ind i boligen, igen. inVENTer´s
ventilationssystemer styres af intuitive styresystemer, der giver mulighed for automatisk og præcis styring
af ventilationsniveauer - og som derfor kan tilpasses individuelle behov.
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