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Henning kruse investerer
millioner i livsstilsbranchen

Oliemanden Henning Kruse og en række vestjyske investorer satser tocifret millionbeløb i virksomheden Moshi moshi mind ApS.
Af Christian Friis Hansen,

cfh@jv.dk

EsbjErg: Livsstilsvirksomheden Moshi moshi mind ApS
har indgået samarbejde med
Esbjerg Brygge Invest A/S og
Henning G. Kruse Holding
A/S.
Med en tocifret millioninvestering vil parterne udvikle og vækste virksomheden,
som de to grundlæggere af
Moshi moshi mind, Rikke
Rasmussen og Stine Skjoldborg, gennem et årti har
formået at opbygge til otte
butikker i Danmark og én i
Schweiz udelukkende med
organisk vækst.
De ni butikker tilbyder et
tidløst, afslappet univers til
moderne kvinder.- Vi oplevede en klar kærlighed til og
forståelse af hele vores filosofi og koncept allerede fra
vores første møde med Henning G. Kruse Holding A/S og
Esbjerg Brygge Invest A/S. Vi
tror sammen på, at kvinder i
hele verden nu mere end nogensinde før har brug for at
indgå i universer, der inspirerer til et mindre kompliceret
liv, og for at klæde sig stilsikkert, behageligt og ukompliceret, fortæller Stine Skjoldborg og Rikke Rasmussen.

Vækst gennem
gensidig tillid

De to stiftere har ikke som
sådan nogen relation til Esbjerg, men gennem Kruse-familiens interesse for blandt
andet yoga, som også er en
del af konceptet for Moshi
moshi mind ApS, blev der
skabt den kontakt, som nu
har ført til investeringen.
- Meningen med investeringen er, at Moshi moshi
mind kan vækste i et hurtigere tempo end hidtil, og her er
det ingen hemmelighed, at vi
har kig på udlandet, fortæller

Henning G. Kruse har gennem sin familiefond samt
medejerskabet af Esbjerg Brygge Invest A/S investeret
et tocifret millionbeløb i Moshi moshi mind ApS, der har
specialiseret sig i tøj og livsstilsprodukter til kvinder. Arkivfoto:
Annett Bruhn

De to stiftere af Moshi moshi mind Aps, Rikke Rasmussen og Stine Skjoldborg, har nu fået vestjysk
kapital skudt i firmaet, og de penge skal bruges til yderligere vækst. Pressefoto

Kent Ernst Hansen, administrerende direktør i Esbjerg
Brygge Invest A/S.
I bestyrelsen for Moshi
moshi mind sidder nu således grundlæggerne Stine
Skjoldborg og Rikke Rasmussen, direktør i Esbjerg
Brygge Invest A/S Kent Ernst
Hansen, samt aktionær og
medejer Marianne Kruse.- I
Moshi moshi mind så vi en
virksomhed, der bygger på
et simpelt grundlag og som
er en sund forretning. Vi kan
byde ind med sparring, erfaring og naturligvis kapital,
men frem for alt tror vi på
muligheden for vækst. Vi er
ikke gået ind i samarbejdet
med planer om en hardcore
exitstrategi, fortæller Marianne Kruse.
Hendes far, den 77-årige Henning Kruse, står bag
familiefonden Henning G.

som dig med rod i oliebranchen i tanker om at investere
i livsstil for kvinder?
- Det er faktisk gennem
min datter Marianne, der
ved utroligt meget om yoga
og sund livsstil. Og det har jeg
også interesseret mig for gennem de seneste fem år, hvor

Vintage Bloom
sengesæt

Kruse Holding A/S. Han har
tjent store trecifrede millionbeløb på salget af dels Esbjerg Oilfield Services dels
sin andel i Esvagt, og han er
også en del af investorkredsen bag Esbjerg Brygge Invest A/S.
Hvordan kommer en mand

jeg har dyrket yoga og meditation en time hver morgen,
og vi tror altså på, at der er en
stor fremtid for det her koncept. Så meget, at vi har for-
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Fakta
EsbjErg bryggE
Esbjerg Brygge Invest A/S er stiftet i 2017 som en
sammenslutning af erfarne erhvervsfolk, heriblandt familien
Kruse, som siden 1980’erne har arbejdet med olie- og
offshorerelaterede virksomheder.Esbjerg Brygge Invest A/S
sigter primært efter små og mellemstore virksomheder med
vækstpotentiale, hvor de ser en sund iværksætterånd og
mulighed for at skabe noget sammen. Det nye samarbejde
består af en anpartsinvestering fra Esbjerg Brygge Invest
A/S og en separat investering fra Kruse-familiens eget
holdingselskab.

pligtet os til at investere yderligere millioner, hvis ellers
firmaet følger de vækstplaner, som vi nu skal til at lægge, siger Henning G. Kruse.
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- Jern og metal købes / afhentees
- Containerløsninger til skrot
- Skrotbiler købes
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- Nedskæring af stålkonstruktioner
m.v.
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