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Ecooking er forkælelse til din hud og dit hår med effekt og kvalitet i fokus. 
Produkterne er skabt med ønsket om at opnå en synlig virkning - og så meget 
naturlighed og økologi som muligt. Vores vision er at lave produkter med omtanke for 
dig og vores miljø. Serien er danskudviklet og oprindeligt håndfyldt på egen lille fabrik. 

Pressemeddelelse 30/3 2021

International drøm opfyldes: Ecooking og House of Cosmetics får ny strategisk partner og 
medejer ombord 

Ecooking og House of Cosmetics, der er blandt Danmarks store succesfulde skønhedsmærker 
og er stiftet af Tina Søgaard i Bjert ved Kolding får ny strategisk partner. Det sker i kølvandet 
på et rekordregnskab og som et led i at udleve drømmen om at blive det største hudpleje- og 
skønhedsmærke, der nogensinde er skabt i Danmark. Det er London-baserede/britiske Bluegem 
Capital Partners, der har erhvervet 70% af selskaberne, mens Tina Søgaard fortsat ejer 30% og 
bliver som udviklingsdirektør og bestyrelsesmedlem - poster som hun har haft siden 2018. 

Bluegem Capital Partners investerer i forbrugerbrands med speciale i mode og skønhed, blandt 
andet stormagasinet Liberty London og kosmetikmærkerne Iconiq og QMS. Bluegem Capital 
Partners består af et team af erfarne investorer med dokumenteret erfaring med at opbygge 
succesrige brands. Det er den erfaring, som Tina Søgaard nu ønsker at gøre brug af for at udleve 
drømmen for Ecooking. 

Det betaler sig at drømme stort

”Det er en rigtig god dag for Ecooking og House of Cosmetics.  Det lyder måske paradoksalt for 
nogen, at jeg nu deler mit livsværk og samtidig taler om min drøm for Ecooking, men det handler 
ikke om mit ejerskab. Det handler om at udleve den vision, som jeg har for Ecooking om at nå 
ud til så mange mennesker som muligt med de produkter, som jeg er så stolt af. Det betyder at 
invitere en ny strategisk partner ombord og den helt rigtige partner vel at mærke. Med Marco og 
hans dygtige team får jeg mulighed for at sætte et endnu tydeligere dansk aftryk ude i verden 
med Ecooking. Det er en beslutning, der er modnet over de sidste mange måneder, og jeg er 
utrolig glad i dag. Jeg er sikker på, at det bliver en både sjov og spændende rejse herfra, ” siger 
Stifter Tina Søgaard.

House of Cosmetics, der producerer private label hudpleje- og skønhedsprodukter, og Ecooking 
annoncerede for få uger siden et rekordregnskab for 2020 med en femdobling af omsætningen 
fra 2018 til 2020. Med en egenkapital på 13,6 millioner kr. og en ny partner ombord, er 
virksomheden nu klar til at sætte sejl mod yderligere gennembrud i udlandet. 
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Marco Capello, managing partner i Bluegem, udtaler: “ Fra første gang jeg besøger hos 
Ecooking, blev jeg inspireret af Tinas passion for produkterne og hendes teams store succes. 
Det står lysende klart for mig, at gennem et højt match i værdier og enighed om det potentiale 
og udviklingsmuligheder, der ligger House of Cosmetics og Ecooking. Vi fra Bluegem kan byde 
ind med international erfaring fra store markeder og ekspertise, og forude venter en helt unik 
og spændende rejse sammen. Samtidig markerer Ecooking og House of Cosmetics vores første 
nordiske investering og vi kunne ikke have drømt om en bedre virksomhed.” 

Om Ecooking

House of Cosmetics (2014) og Ecooking (2016) er stiftet af Tina Søgaard. Den fælles vision er er 
at skabe produkter, der virker og som indeholder så meget naturlighed og økologi som muligt 
– produceret med omtanke for miljøet, og til priser hvor de fleste kan være med. Dansk udviklet 
af en erfaren dansk producent og ildsjæl, der oprindeligt håndfyldte produkterne på egen lille 
fabrik.  Ecooking er i dag til stede på 32 markeder, beskæftiger 62 medarbejdere og solgte 4,1 
million produkter i 2020. 

Om Bluegem Capital Partners

Bluegem Capital Partners er en europæisk private equity, grundlagt i 2007 og har aktiver for 
over € 500 millioner under forvaltning. Bluegem Capital Partners investerer udelukkende i 
forbrugerbrands med stærkt vækstpotentiale og er stolt af at være en ansvarlig og pragmatisk 
investor og en ægte partner for grundlæggere og ledelsesteams i vækst og forbedring af deres 
forretning (United Nations Principles for Responsible Investment (PRI)).

Pressekontakt for Ecooking og House of Cosmetics

Camilla Sebelius på tlf.: + 45 29 93 44 56 for yderligere information, fotos og forespørgsler om 
interviews mv.


