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Aereco bliver en del af Aldes-koncernen – et stort bidrag til 
koncernens vækststrategi 
 
Den franske Aldes-koncern, som EXHAUSTO blev en del af i 2016, har opkøbt Aereco-koncernen – et opkøb som understøtter Aldes’ 
markedsmæssige udvikling som en del af vækststrategien frem mod 2025. De to koncerner komplementerer i høj grad hinanden, såvel 
teknisk som industrielt og kommercielt. Derfor giver dette opkøb Aldes-koncernen mulighed for at styrke sin position i især Frankrig, 
Tyskland og Polen og hermed forfølge sin internationale udvikling inden for ventilationsområdet sammen med EXHAUSTO-brandet, 
samtidig med at den samlede ekspertise fra Aldes, EXHAUSTO og Aereco udnyttes bedst muligt. 
 

 
Fælles grundlag for Aldes-koncernens strategi, ”Act for 2025” 
Aereco er ligesom Aldes en familieejet koncern, som udvikler innovative ventilationsløsninger til beboelsesejendomme og kontorer med 
et fælles nøgleord: behovsstyring af luftstrømme. Aereco er specialist i fugtstyrede ventiler og koncernen beskæftiger over 500 
medarbejdere i 8 lande. 
Siden 1960'erne har Aereco været en vigtig partner for Aldes-koncernen, hovedsageligt i Frankrig, men også internationalt. Fra deres 
første samarbejde om at skabe en løsning for central udsugningsventilation, er det lykkedes de to koncerner at etablere en strategisk 
position inden for fugtstyret ventilation i Frankrig og i mange europæiske lande. Denne succes kommer især til udtryk i et stort fælles 
forretningsmæssigt volumen mellem de to virksomheder samt i deres respektive positioner og brands på ventilationsmarkedet. 
 
I kraft af iværksætterånden, som er fællesnævneren for de to familieejede virksomheder, styrker denne alliance Aldes-koncernens 
position i Frankrig og åbner nye muligheder for international udvikling inden for ventilationsområdet, særligt i Østeuropa.  
 
”Den 10. november 1967 underskrev Pierre Jardinier og Bruno Lacroix den første kontrakt, der skulle markere næsten 60 års intenst 
partnerskab. Aereco og Aldes har en unik, sammenflettet historie og er begge nøgleaktører inden for ventilation i Frankrig og Europa. 
Ud over deres tekniske og produktmæssige historie vibrerer vores to familieejede virksomheder dagligt på et kulturelt grundlag og fælles 
værdier, der deles og repræsenteres af alle. Jeg glæder mig over denne vilje til at mødes, som vil gøre det muligt for vores to 
virksomheder at fortsætte væksten sammen. Vi vil naturligvis kunne styrke vores markedspositioner, blive mere fleksible og opretholde 
vores innovationsstrategier i den iværksætterånd, der altid har været vores styrke og der hvor vi kan differentiere os i forhold til vores 
kunder. Jeg har store ambitioner for denne nye gruppe. Jeg ved, at man kan regne med, at alle vores teams vil bidrage til at fuldføre 
denne succes" erklærer Stanislas Lacroix, Præsident for Aldes-koncernen. 
 
 
Synergier på tværs af hele værdikæden 
Med købet af Aereco sigter Aldes-koncernen mod at blive en stor europæisk spiller på markedet for indeklimaløsninger. 

Sammenlægningen af Aldes’ og Aerecos produktionskapaciteter gør det muligt at skabe operationelle og kommercielle synergier. 
Samtidig vil alliancen med en konsolideret omsætning på over 360 millioner EUR gøre det muligt at indtage en fremtrædende plads 
på det internationale ventilationsmarked. Opkøbet vil også imødekomme koncernens geografiske ambitioner samt ambitioner om 
udvidelse af produktsortimentet takket være et solidt grundlag af fælles ekspertise. 



Derudover er der meget stor opmærksomhed på Aerecos teams og ledelse, og mulighederne for at tilføje menneskelige færdigheder, 
samtidig med at de enkeltes kulturer og særlige forhold respekteres.  Denne integration er baseret på fem fokusområder: 

• Udvikling af koncernens position i Europa ved at udnytte både EXHAUSTO og Aereco brands i en stærk forening 
• Jagten på synergier 
• Oprettelse af tre kompetencecentre inden for produktudvikling: Boligventilation (en- og flerfamilieboliger), Kommerciel 

ventilation samt Luftbehandling generelt 
• Produktionsapparat i overensstemmelse med de tre kompetencecentre 
• Integration af Aerecos ledelse i koncernledelsen ved at drage fordel af dens knowhow i forhold til forretningsudvikling i Europa 

   
"Det er med begejstring og bevægelse, jeg forestiller mig denne operation med Aldes-koncernen. Efter at være trådt i min fars sted i 
1997, og efter 25 år som Præsident for Aereco, er jeg stolt af, hvad vi har opnået med de fantastiske Aereco-teams. Vi har styrket vores 
tilstedeværelse i Frankrig og udviklet meget stærke positioner i visse europæiske lande som Tyskland og Polen. Vi kan også være stolte 
af, at vi sammen har forvandlet en fransk producent af fugtstyrede ventilationsprodukter til en førende europæisk virksomhed på 
ventilationsmarkedet. Denne fusion med Aldes-koncernen er en logisk fortsættelse af vores 60 års fælles historie. Aereco er nu godt 
positioneret til at fortsætte sin vækst i Aldes-koncernen. Jeg vil gerne takke alle i Aereco varmt for det arbejde, de har udført gennem så 
mange år, og jeg har tillid til Laurent Gerrers evne til at lede dem videre", tilføjer Marc Jardinier, Præsident for Aereco-koncernen. 
 
Om Aldes 
Fordi luft ikke bare er noget, vi indånder, men som også hjælper os med at leve et sundere liv, udformer og producerer Aldes Group på ansvarlig vis højtydende, 
forbundne og mere effektive ventilations- og termiske komfortløsninger for at skabe sundere bygninger.  Koncernen blev grundlagt i Frankrig i 1925 og er i dag aktiv i 
60 lande verden over med seks store internationale mærker.  Den er en vigtig aktør i sine aktiviteter: ventilation, termisk komfort, brandbeskyttelse, luftrensning, 
centralstøvsugning. Takket være en ambitiøs R&D-politik og nærhed til sine professionelle kunder er Aldes Group pioner inden for integrerede løsninger, der er 
dedikeret til luft og sundhed for mennesker i et indendørsmiljø. 
 

 
    

     

Om Aereco 
Aereco er en familieejet industrikoncern grundlagt i 1983 af Pierre Jardinier, udviklet og ledet i 25 år af Marc og Laurent Jardinier, hvorefter Laurent Gerrer overtog 
ledelsen i 2021. Koncernen beskæftiger over 500 medarbejdere på hovedkontoret i Frankrig (Marne-la-Vallée) og i seks datterselskaber i Europa (Tyskland, Polen, 
Ungarn, Irland/Storbritannien og Sverige) med tre produktionsenheder, og opnåede i 2021 en omsætning på over 82 millioner euro ved at drive virksomhed i mere end 
30 lande. Aereco designer, producerer og markedsfører innovative ventilationsløsninger til beboelsesejendomme og kontorer med et nøglekoncept: intelligent styring 
af luftstrømme efter behov for bedre at kunne imødekomme de nye bygningsudfordringer med hensyn til effektivitet. energi, akustisk komfort og indendørs luftkvalitet.  
Aereco tilbyder en lang række produkter, der kan implementeres i forskellige systemer, det være sig naturlig ventilation, hybrid ventilation, mekanisk udsugning eller 
varmegenvindingsventilation, og vi har haft et eksklusivt partnerskab med Aldes-koncernen i Frankrig i flere årtier. 
 
 
Om EXHAUSTO 
EXHAUSTO A/S er en professionel leverandør og samarbejdspartner når det gælder ventilationsløsninger. Vi udvikler og fremstiller produkter og systemer til 
komfortventilation. Målsætningen er at være blandt de absolut førende inden for området med fokus på høj produktkvalitet, meget høje virkningsgrader og dermed et 
energiforbrug, som sætter nye standarder for branchen. 
EXHAUSTO har produktion i Langeskov på Fyn og i Flå i Norge og har derudover salgsselskaber i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. 
EXHAUSTO er en del af den franske ALDES-koncern. 


