Horsens, 21. december 2018

PRESSEMEDDELELSE

HM ENTREPRENØR A/S KØBER ENTREPRENØRFORRETNINGEN EIGIL FYNBO A/S

Mette Fynbo og Hans-Henrik Lauridsen sælger familiefirmaet Eigil Fynbo A/S
til HM Entreprenør A/S pr. 31. december 2018
Eigil Fynbo A/S løser alsidige opgaver inden for bl.a.
klimasikring, udskiftning af hovedkloak, og betonfundamenter til bl.a. maskin- og telemaster. Desuden
udføres serviceopgaver på kloak- og vandledninger
og etablering af ladestationer til el-biler. Deres kunder er primært erhvervsvirksomheder, byggefirmaer,
vandværker, forsyningsvirksomheder og kommuner
hovedsageligt i Østjylland.

Michael Mortensen:
– Jeg har kendt Hans-Henrik og virksomheden i mange år. Eigil Fynbo A/S er kendetegnet ved deres ordentlighed og høje kvalitet i opgaveløsningen. Dette
kan kun lade sig gøre med et hold af kompetente og
engagerede medarbejdere.
Eigil Fynbo’s store lokale aktivitet og holdet af medarbejdere er attraktivt for os, og vil styrke vores forretning og markedsposition, samt give nye udviklingsmuligheder for det samlede hold.

Hans-Henrik Lauridsen:
– Jeg har stået i spidsen for Eigil Fynbo A/S de seneste
7 år, og det har været lærerigt og spændende, men det
har også krævet meget tid og energi. Det seneste år har
vi derfor kigget efter en virksomhed eller samarbejdspartner, som kunne løfte holdet også i fremtiden.

Jeg glæder mig meget til samarbejdet.
Hans-Henrik Lauridsen vil være en del af virksomheden i en overgangsperiode, indtil samkøringen af
virksomhederne er fuldført.

Det har været afgørende for Mette og jeg at finde en
køber, hvor vi har stor tiltro til, at vores medarbejderes
arbejdspladser kan bevares, og vores lærlinge kan blive rustet til fremtiden. Ligeledes har det været vigtigt
for os at finde en køber, som fremadrettet kan betjene
vores gode, loyale kunder og samarbejdspartnere. Det,
er vi sikre på, er muligt med salget til HM Entreprenør.

Pr. 31. december 2018 vil alle aktiviteter foregå fra
Orionvej 10, Horsens.
Med købet af Eigil Fynbo A/S styrker HM Entreprenør A/S sin markedsposition geografisk i særdeleshed lokalt.

Jeg har kendt Michael Mortensen i mange år, og har
stor respekt for hans mod til at udfordre, hvad der er
muligt i branchen. HM Entreprenør er en dygtigt drevet virksomhed, og en væsentlig spiller i entreprenørbranchen. Som konkurrent kan Michael være vanvittig
irriterende, men jeg har den største respekt for den
virksomhed, han har skabt.
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