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Pressemeddelelse

Nordisk Staal koncernen har udvidet ejerkredsen med nye investorer.
For at styrke Nordisk Staal koncernen og bygge en ny global vækst virksomhed op omkring søsterselskabet
Nordic Metals ApS, som fokuserer på spray forming produktion af ekstraordinært slidstærkt stål og
metalpulver til 3D print, har de to investorer Holles Holding ApS og JPB Holding ApS valgt at gå ind i
ejerkredsen af Nordisk Staal koncernen.
Nordisk Staal A/S fremstiller avancerede og store stålkonstruktioner, produktionsanlæg samt reparation af
produktionsanlæg hos industrivirksomheder.
Med Nordisk Staals innovative evner har virksomheden designet og bygget verdens største spray forming
anlæg.
Anlægget er helt unikt og kan producere stål, der er 3 – 5 gange mere slidstærkt end konventionelt
fremstillet stål. Ved produktion fremkommer der desuden et metalpulver som anvendes i additive
manufacturing / 3D print teknologier i forskellige former. Den helt unikke produktionsproces er patenteret
og udviklet i samarbejde med bl.a. DTU og udviklingen er desuden støttet af Innovationsfonden.
Metalpulveret har vist sig at have helt unikke evner sammenlignet med de eksisterende metalpulvere, som
produceres i dag.
Sammen med det fremstillede stål kan metalpulveret bruges industrielt som et kombinationsprodukt til
avancerede maskindele eller forme, der er allerede nu en stor efterspørgsel efter dette
kombinationsprodukt.
Produktion i Nordic Metals er en bæredygtig produktion, der trækker sin energi fra grøn strøm uden nogen
affaldsproduktion. Vi fremstiller produkterne igennem en cirkulær produktionsmodel.
Kunden leverer sit udtjente værktøj eller lignende til Nordic Metals, der gensmelter og tilbageleverer både
stål til ny forarbejdning, og/eller metalpulver retur til kunden eller nye kunder.
Søstervirksomheden Nordisk Staal er udover at være en klassisk smedevirksomhed i meget stort format,
meget innovativ og har hjulpet kunder i hele Europa med avancerede anlæg, bygninger med mere.
Nordisk Staal er meget involveret i industriuddannelserne via sit arbejde i bl.a. DI. Vi arbejder bl.a. for at få
smedeuddannelsen tilbage til Frederiksværk, til et meget traditionelt smedeområde i Danmark.

Den nye Formand og investor Jens Peter Bredholt fra JPB Holding ApS har gennem mere end 20 år drevet
den innovative teknologi- og produktudviklingsvirksomhed Kapacitet A/S. Jens Peter Bredholt udtaler i
forbindelse med sin indtræden i Nordisk Staal koncernen, at han glæder sig til at støtte op om Nordisk
Staals koncernens spændende fremtid, og være med til at bygge Nordic Metals op til en global vækst
virksomhed sammen med de mange dygtige og dedikerede medarbejdere i koncernen.
Jesper Themsen og Jan Sørensen, de to hidtidige ejere af virksomhederne udtaler, at de glæder sig utrolig
meget til samarbejdet, og ser frem til at skabe spændende resultater i koncernen sammen med de nye
investorer.
For yderligere oplysninger kontakt gerne CEO Jan Sørensen, tlf. 2486 8190

