4. marts 2015

Erhvervsinvest erhverver PCH Engineering A/S i partnerskab med
ledelsen
PCH Engineering A/S (PCH) har specialiseret sig i udvikling, produktion og salg af
vibrationsmonitorer til roterende maskiner herunder bl.a. vindmøller.
Virksomheden, som er beliggende i Hørsholm, blev grundlagt i 1989 af Carsten
Holm, der indtil da havde været ansat hos Brüel & Kjær. I 1999 blev Leif Schaap
medejer, direktør og ansvarlig for salg. Begge fortsætter i ejerkredsen og Leif
Schaap fortsætter som administrerende direktør.
PCH har alene fokus på vibrationsovervågning og analyse. Dette mangeårige
fokus gør, at PCH i dag besidder en unik kompetence på vibrationsområdet og
f.eks. var blandt de første til at lave en digital vibrationsmonitor.
PCH er anerkendt for produkter af høj kvalitet og med et højt sikkerheds- og
funktionalitetsniveau. Kunderne er store globale blue chip OEM producenter i
vindmølle- og maskinindustrien. Mere end 80% af omsætningen er eksport.
Leif Schaap, der ser frem til partnerskabet med Erhvervsinvest, udtaler:
”Jeg ser frem til at fortsætte udviklingen af PCH. Vi forventer at satse på
yderligere udvikling af såvel produktprogrammet samt nye markedssegmenter. Vi
har en spændende produktlancering på vej, men vil også satse yderligere på
udvalgte dele af maskinindustrien. Maskinindustrien har historisk nok ikke fået
det fokus den fortjener. Erhvervsinvest er en ejer, der har adgang til både kapital
og kompetencer og kan være med til at udnytte de mange muligheder sammen
med ledelsen og medarbejdere.”
Direktør og Managing Partner i Erhvervsinvest Thomas Marstrand, udtaler:
”PCH er en god og veldreven virksomhed og markedsledende i sin niche.
Virksomheden står overfor flere meget interessante muligheder på såvel produktsom markedssiden. Yderligere tilkøb kan også blive aktuelt, og vi ser frem til at
bidrage til og accelerere virksomhedens udvikling ud fra det stærke fundament,
som er dygtigt skabt af selskabets ledelse og medarbejdere.”
PCH forventer såvel stigende aktivitet som indtjening for regnskabsåret 2015.
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Erhvervsinvest ejer i dag aktiemajoriteten i:
Riegens A/S (www.riegens.dk)
Danmarks største og førende producent af belysningsarmaturer.
Mejerigaarden A/S (www.premieris.dk)
Danmarks største producent af iskrem, som sælges under mærkerne Premier Is, Polar Is
og Bravissimo.
Epoke A/S (www.epoke.dk)
Førende producent af maskiner og udstyr til glatførebekæmpelse
Tresu A/S (www.tresu.dk)
Ledende producent af flexo trykmaskiner til den emballageproducerende industri
Damolin A/S (www.damolin.dk)
Ledende
mineralvirksomhed,
med
aktiviteter inden
for
kattegrus,
olie- og
kemikalieabsorbenter samt pulver- og granulatprodukter til industrielle formål.
Pro Design International A/S (www.prodesigndenmark.com)
Pro Design International A/S er en international koncern, som designer, udvikler og sælger
brillestel under eget varemærke
Scanbur A/S (www.scanbur.eu)
Ledende nordisk leverandør af laboratorieudstyr.
Gertsen & Olufsen A/S (www.g-o.dk)
Førende producent af produkter til den maritime sektor og off-shore industrien
LogoPaint A/S (www.logopaint.com)
Globalt ledende leverandør af 3D skiltning - primært til sportsbegivenheder

Erhvervsinvest har tidligere blandt andet solgt:
Roshield A/S (www.roshield.dk)
Danmarks førende virksomhed inden for udvikling, design, produktion og salg af ballistisk
beskyttelse til køretøjer, skibe, fly og personel.
Vikima Seed A/S (www.vikima-seed.dk)
Danmarks førende producent af grøntsagsfrø.
Handler A/S (www.handler.dk)
Ledende producent af lagerautomater og lagerreoler.
Elite Gaming A/S (www.elitegaming.dk)
Den førende opstiller af gevinstgivende spilleautomater i Danmark.
Ellegaard A/S (www.ellepot.dk)
Markedsledende producent af substratpotter og maskiner til gartnerisektoren.
Krøger A/S (www.mk-guns.dk)
Markedsledende producent af fugepistoler til det professionelle segment.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Leif Schaap, Adm. Dir., PCH Engineering A/S
Telefon: 22 12 21 90
Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest
Telefon: 70 20 32 95 eller 21 65 93 26
Om PCH Engineering – se i øvrigt: www.pch-engineering.dk
Om Erhvervsinvest – se i øvrigt: www.erhvervsinvest.dk

Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder i forbindelse med
generations- og ejerskifter.
Investorerne i Erhvervsinvest er blandt andet: Nykredit, AP Pension,
Erhvervsinvestering, Spar Nord Bank, PFA, CW Obel og Dansk Vækst Kapital

Fagbevægelsens
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