Til samtlige kunder of forretningsforbindelser

Smørum marts 2020

Vedr. organisationsændring:
Vi bevæger os på et marked, hvor konkurrencen er blevet større, og hvor det til stadighed er
nødvendigt, at være på forkant med udviklingen og løbende tilpasse sig markedets krav og
forventninger. De seneste år har vi vokset os større og i takt med dette er vores partnerskaber med
både kunder og leverandører blevet stærkere. For at sikre den fortsatte udvikling og endnu bedre
vilkår for vores samarbejdspartnere, har vi gennem længere tid arbejdet med den videre udvikling af
vores forretning. Dette har resulteret i at virksomhederne Chemo Electric A/S og Eltech A/S, som
begge er søsterselskaber i den svenske koncern Addtech AB, med virkning fra 1. april 2020
fusioneres med Chemo Electric A/S som det fortsættende selskab under navnet:

Eltech Solutions A/S
Gennem denne fusion opnår vi en markant forbedret position på markedet, og via en række
synergier i produktporteføljen vil vi fremover kunne tilbyde vores samarbejdspartnere endnu flere
kompetencer og en større pallette af løsningsmuligheder på flere nye områder.
Fusionen skulle gerne give mindst mulig gene for vores kunder og forretningspartnere. Begge
selskaber er allerede i dag bosiddende på samme adresse i Smørum, og det vil stadig være de
samme kompetente medarbejdere som sidder ved telefonen, ligesom alle leverancer stadig vil
komme fra vores fælles lager, ligeledes placeret på adressen i Smørum.
På vedlagte bilag findes en række praktiske informationer, som vedrører fusionen og det fremtidige
selskab. Skulle der herudover opstå spørgsmål er i velkomne til at kontakte en af undertegnede.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen

______________
Kenth Køhler
CEO
Tlf. +45 4320 0720

_________________
Heidi Bue Mortensen
COO
Tlf. +45 2677 6716

Praktiske informationer i forbindelse med fusionen Chemo Electric A/S og Eltech A/S:

Adresse:

Eltech Solutions A/S
Hassellunden 14
DK‐2765 Smørum

Telefonnr.:

7010 1410

Webadresse:

www.eltechsolutions.dk (under konstruktion)

Mail:

mail@eltechsolutions.dk (under konstruktion)

SE/VAT nr.:

DK64106910

Bank

Nordea Bank Reg.nr. 2291
SWIFT code: NDEADKKK
DKK konto:
IBAN:

8979190108
DK80 2000 8979190108

EURO konto: 5036428432
IBAN:
DK67 2000 5036428432
USD konto:
IBAN:

5036428424
DK89 2000 5036428432

JPY konto:
IBAN:

5036608287
DK93 2000 5036608287

