3. Maj 2017 – Pressemeddelelse

Med en stærk vækstplan i ryggen gennemfører Hycon A/S i Støvring et delvist
generationsskifte og udvider ejerkredsen med Vækst-Invest Nordjylland
Den internationalt orienterede virksomhed, Hycon A/S, har sat holdet i ejerkredsen til den
fremtidige vækst. Med et stærkt produktudbud og en meget høj kvalitet, er Hycon gennem de
seneste 15 år blevet en af de førende producenter af hydraulisk drevet håndværktøj. Hycon har i
perioden slået sit navn fast på den internationale scene og har sine kunder globalt i mere end 60
lande. Hovedmarkederne er Vesteuropa, Nordamerika og Asien.
Den nye ejerkreds består dels af de fortsættende aktionærer, direktør og salgsansvarlig Ole
Hejgendorf og bestyrelsesmedlem Peter Børresen, mens Vækst-Invest Nordjylland er ny aktionær i
Hycon A/S. Direktør Lars Melgaard og Ole Vester-Sørensen udtræder af ejerkredsen, og Lars
Melgaard fortsætter i sin stilling som produktions- og udviklingschef, ligesom han fortsat er en del
af direktionen i virksomheden. Den nye ejerkreds vil fortsætte arbejdet med at udvikle Hycon A/S i
en positiv retning med bl.a. flere produkter og øget tilstedeværelse på virksomhedens vigtigste
markeder.
Organisationen i Hycon A/S vil blive tilført ressourcer og nye kolleger vil finde vej til Støvring. Dette
for at styrke især salget, men også de interne processer i virksomheden. Som et led i den allerede
eksisterende strategiplan vil virksomheden øge tilstedeværelsen og fokus på de markeder, hvor
potentialet er størst. Dette gælder ikke mindst det nordamerikanske marked, som er verdens
største enkeltmarked for hydraulisk håndholdt værktøj. Der er adskillige fordele ved hydraulisk
drevet værktøj, såsom høj ydelse og lavt energiforbrug, lang levetid, lave driftsomkostninger. Det
er fordele, som flere og flere professionelle brugere får øjnene op for. Mange kunder har skiftet
væk fra at anvende luft fordi den løsning er blevet for dyr.
Hycon blev stiftet i 2002 af personer, som havde stort kendskab til hydrauliske værktøjer. Helt
tilbage fra stiftelsen har virksomheden haft fokus på at udvikle effektive produkter i en høj kvalitet.
Værktøjerne anvendes af professionelle brugere - ofte i lang tid af gangen og under krævende
forhold, hvorfor effektivitet og kvalitet er absolut kritisk. Fokus på netop effektivitet og kvalitet har
været medvirkende til at Hycon er blevet en global succes, og virksomheden har en meget høj
eksportandel.
Global kundeservice fra Støvring
Hycon A/S har siden starten udviklet sine produkter baseret på kundernes krav og ønsker. Dette
kræver til stadighed en tæt dialog med kunder og forhandlere over hele verden, hvilket naturligvis
er ressourcekrævende. Direktør og salgsansvarlig, Ole Hejgendorf, glæder sig til, med flere
ressourcer, at kunne komme endnu tættere på kunder og forhandlere, og siger: ”Vi har altid været

tæt på vores kunder og forhandlere, og det vil vi fortsætte med. Det er dog klart at den opgave
bliver større og større i takt med at salget bliver 100% globalt, og det stiller krav til vores interne
udvikling af organisationen. Vi skal være i stand til – nærmest døgnet rundt - at servicere

Side 1 af 3

forhandlere og kunder på alle markeder fra Støvring. Det er en udfordring vi gerne stiller op til, og
som jeg glæder mig til at løse sammen med mine kolleger og den nye ejerkreds.”
Fortsat produktudvikling er vigtig
For Lars Melgaard har det været afgørende at også den nye ejerkreds er indstillet på at fortsætte
fokus på at udvikle produkterne, både forbedringer på de eksisterende, men sandelig også helt
nye produkter. Lars Melgaard siger: ”Det har været en fantastisk rejse som medejer af Hycon A/S,

og jeg er meget glad for den løsning vi har fundet. Kemien har været vigtig, og vi har fundet en
lokal løsning, som giver både tryghed og mulighed for fortsat udvikling, hvilket har været to vigtige
kriterier for mig. Vi er i fuld gang med udviklingen af et nyt produkt, som vi glæder os til at
introducere på markedet i 2018, og produktudvikling vil altid være en væsentlig del af vores
virksomheds DNA.”
Kapitalfonden Vækst-Invest Nordjylland bliver også en del af den nye ejerkreds. Direktør for
Vækst-Invest Nordjylland Søren Mølgaard Kristensen siger om investeringen i Hycon A/S: ”Vi har

kendt virksomheden siden 2008 og fulgt udviklingen med stor opmærksomhed. Da vi kom i
tættere dialog med Hycon A/S, var vi ikke i tvivl om, at der her er tale om en virksomhed med et
fortsat globalt udviklingspotentiale. Vi synes generelt rigtig godt om virksomheder med egne
produkter, en stærk produktudvikling, global afsætning og muligheder for yderligere skalering af
forretningen. Hycon A/S opfylder til fulde alle vores ønsker, og vi glæder os til sammen med
medarbejderne at gøre virksomheden endnu større og stærkere.”
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Kort om HYCON A/S
Hycon A/S blev stiftet i 2002 og udvikler, producerer og sælger hydraulisk håndholdt værktøj bestående af en
række af powerpacks som drivkilde til et bredt udvalg af værktøjer som hamre, kapsave, kernebor, pæledriver.
Virksomheden bygger således på en lang tradition og viden omkring hydraulik. Hycon A/S har solgt mere end
30.000 værktøjer i mere end 60 lande i hele verden, og især kendt for at produkterne har både høj effektivitet
og høj kvalitet. Dette er to meget vigtige egenskaber for de professionelle brugere af håndværktøj. Blandt
kunderne findes især bygge- og entreprenørvirksomheder, bore- og skærespecialister samt redningstjenester.
Se mere på www.hycon.dk

Kort om Vækst-Invest Nordjylland
Vækst-Invest Nordjylland er en investeringsfond med fokus på små og mellemstore virksomheder i Jylland.
Fondens investeringsfokus er virksomheder med en omsætning på op til 200 millioner kroner – dog med en
forventning om, at de fleste investeringer vil blive foretaget i virksomheder med en omsætning på op til 25100 millioner kroner. Vækst-Invest Nordjylland A/S blev stiftet i januar 2008 og har et investeringstilsagn fra
aktionærerne på 100 millioner kroner, der over tid kan øges. Aktionærkredsen er kendetegnet ved at have
deltagelse af stærke lokale investorer såvel som større institutionelle investorer. Vækst-Invest Nordjylland
har med denne investering nu foretaget 19 investeringer, hvoraf de 14 fortsat er i porteføljen.
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