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ELKA Rainwear A/S udvider ejerkredsen og sætter
fokus på øget internationalisering
Halberg Kapital A/S indtræder som ny majoritetsaktionær i ELKA Rainwear A/S, mens Camilla og
Elisabeth Skovhuus fortsætter som betydelige aktionærer i selskabet, der har været i familien
Skovhuus’ ejerskab siden 1978.
ELKA Rainwear har hovedsæde i Sunds og er en af Europas førende specialister inden for
funktionelt vandtæt arbejdsbeklædning med eksport til over 30 lande. Selskabet har de seneste år
leveret uafbrudt vækst med en for branchen meget tilfredsstillende indtjening. Det netop
afsluttede regnskab for 2014 er selskabets hidtil bedste med et overskud før skat på 12,6 mio. kr.
”Vi har valgt at invitere Halberg ind i ejerkredsen, fordi de har en årelang erfaring med at drive og
udvikle eksportvirksomhed under familieeje. De tænker langsigtet som os selv og repræsenterer et
værdigrundlag, som ligger tæt op ad vores eget. Med ændringerne i vores ejerkreds glæder vi os
meget til samarbejdet med Halberg, Henrik Theilbjørn samt et fortsat godt samarbejde med vores
dygtige medarbejdere”, udtaler Camilla Skovhuus, som fortsætter i bestyrelsen.
”Med ELKA Rainwear har vi fundet en perle med et fremragende produktprogram, stærk
markedsposition, en sammentømret, meget erfaren og loyal medarbejderstab, som trods
selskabets størrelse har skabt nogle bemærkelsesværdige resultater inden for sin branche”,
udtaler Per Buch, bestyrelsesformand for Halberg Kapital.
I forbindelse med transaktionen indtræder Henrik Theilbjørn som medaktionær og formand for
bestyrelsen. Henrik Theilbjørn er selvstændig erhvervsmand med en betydelig erfaring inden for
bl.a. tøjbranchen og international forretningsudvikling.
”Min opgave bliver at sikre den fortsatte værdiskabelse igennem en øget internationalisering og
udvikling af vores markedsposition med udgangspunkt i det stærke fundament, som ligger i
selskabets know-how inden for produktudvikling, produktion og leveringsfleksibilitet”, udtaler
Henrik Theilbjørn.
Kurt Sommer, som har været direktør for selskabet i knap 36 år, giver ved samme lejlighed
stafetten videre til Johnny Møller, som bliver ny adm. direktør. Johnny Møller har været i ELKA
Rainwear siden 2004 og har i de seneste 6 år virket som salgschef.
”Vi skylder Kurt Sommer en stor tak for hans enestående bidrag til selskabets mangeårige
udvikling og for den loyalitet, som Kurt har vist over for vores medarbejdere og familien Shovhuus.
Vi er meget glade for, at Kurt i efteråret fortsætter hos Elka Rainwear i en fuldtidsstilling som
senior advisor, således at vi får en god overdragelse af den daglige ledelse. Herefter indtræder
Kurt i vores bestyrelse”, udtaler Camilla Skovhuus.
For yderligere oplysninger, venligst kontakt Henrik Theilbjørn, 2280-0273
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Om Elka Rainwear
Elka blev grundlagt I 1958 af Ejnar Lauridsen, Karup. Lige siden har Elkas erfarne og dedikerede medarbejdere sat en
ære i at beskytte selskabets kunder inden for fiskeri, rengøring, off shore, landbrug, skovbrug og byggebranchen mod
vejr og vind. I 1978 overtog familien Skovhuus virksomheden, som efterfølgende skiftede navn til Elka Rainwear og tog
fat på eksportmarkederne. Siden har Elka udviklet sig til brancheleder inden for funktionelt regntøj i høj kvalitet, og
produkterne er certificeret efter adskillige industristandarder. I dag nyder kunder i mere end 30 lande godt af Elkas
korte leveringstider, høje kvalitet og kundeservice.
www.elkarainwear.dk
Om Halberg Kapital
Halberg Kapital blev etableret i 2008 med henblik på at investere i danske SMV-virksomheder og dermed sikre Halberg
gruppen som en uafhængig og betydende dansk arbejdsgiver. Familien Halberg er bedst kendt for sit ejerskab af Mac
Baren Tobacco Company, en af verdens største producenter af pibetobak. Halberg koncernen har desuden aktiver
inden for kapitalforvaltning, sportstøj, industrielle produkter, ejendoms- og hoteldrift. Mac Baren blev etableret i 1826
som Svend Bønnelyckes Tobaksfabrik. Familien Halberg overtog virksomheden i 1887, og den bliver i dag drevet af
fjerde og femte generation. www.halbergkapital.dk
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