ASSENS, DANMARK 2015-01-07

BROEN LAB bliver selvstændig virksomhed
Divisionen LAB & Emergency Shower Systems i Broen A/S bliver nu en
selvstændig virksomhed. Divisionen er købt af den danske kapitalfond,
Capidea, en professionel investor Jan Sindesen og ledelsen i divisionen. Den
nye selvstændige virksomhed kommer til at hedde BROEN-LAB A/S.
Virksomheden bliver liggende på den nuværende adresse Drejervænget 2,
5610 Assens. I BROEN-LAB indgår desuden de to datterselskaber BROEN
Valves Ltd. i England og BROEN Singapore Pty. Ltd i Singapore, som samtidig
skifter navn til BROEN-LAB Ltd respektivt BROEN-LAB Singapore Pty. Ltd.
Capidea er en dansk kapitalfond, der investerer i virksomheder inden for
industri, handel, distribution og service. Capidea har for tiden investeret i 13
virksomheder med en samlet omsætning på ca. 4 mia dkk. Læs mere på
www.capidea.dk.
Der vil være nogle praktiske forhold som I bedes være opmærksomme på:
- Firmanavn er BROEN-LAB A/S
- Vores nye CVR nummer er 36454423
- Vores hovedtelefon nr. og fax nr. er fortsat Tlf +45 64 71 20 95, Fax +45
64712476.
- Jeres kontaktperson og dermed telefonnumre er uændret.
- Vi får nye egne e-mail adresser, men de gamle fungerer fortsat i en
periode
- Vi har nu egen firmaadresse som er Drejervænget 2, 5610 Assens. Dvs.,
at alle leverancer skal tilgå denne adresse.
- Vores nye bankforbindelse er Sydbank, Danmarks 4. største bank
o Konto nr DKK
8072 1024828
I øvrigt er vi i en transitionstid mellem 2 juridiske enheder og må derfor ikke
sende noget officielt ud af virksomheden. Det betyder bl.a. ordre bekræftelser,
indkøb, leverancer, etc. først kan igangsættes tirsdag den 13/1-15. Vi håber på
jeres forståelse for denne lille delay, men forsikrer, at vi herefter er 100% up
and running.

BROEN-LAB A/S
Drejervænget 2 · DK-5610 Assens · Denmark
Tel. +45 64 71 20 95 · Fax +45 6471 2495
jto@broen-lab.com · CVR No. 36454423

Vi er meget stolte af den tillid Capidea har vist os ved at investere i vores
virksomhed og vores planer for fremtiden.
Vi ser meget frem til at samarbejde med jer fremover.
Skulle der være spørgsmål så kontakt gerne jeres normale LAB & ESS
kontaktperson eller undertegnede.
Med venlig hilsen,
Jesper Torp
Adm. Direktør
Mobil +45 23401099
E-mail jto@broen-lab.com
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