Pressemeddelelse, Aarhus den 13. december 2016
Generationsskifte - 5 ledelsesmedlemmer og nøglemedarbejdere indtræder i ejerkredsen for
Damgaard-Jensen A/S (DGJ).
Damgaard-Jensen A/S gennemfører et glidende generationsskifte og fremtidssikrer videreførelsen af et
stærkt og robust DGJ, ud fra en delvist medarbejder-ejet model.
Foruden Økonomichef, Svend Hunnerup, Direktør, Morten Gamborg, Drift- og udviklingschef, Per Kudsk
indtræder Produktchef, Dennis Laustsen og Digital Chef, Thomas Urban Andersen i ejerkredsen for
Damgaard-Jensen A/S.
Baggrund for generationsskiftet
Klaus Damgaard-Jensen har længe haft en idé om generationsskifte. Da familiens næste generation ikke
ønsker at drive virksomheden, opstod planen om involvering af ledelse og nøglemedarbejdere.
Efter 3 generationer med familiens ejerledelse, er det et familie-klenodie, der videreføres. Det har været
vigtigt, at sammensætte en aktionærgruppe, der kan føre DGJ videre med den ånd og ærekærhed, som
Damgaard-Jensen-familien har drevet virksomheden med i snart 100 år. Med det rigtige mix af
kompetencer, erfaring og alderssammensætning er holdet på plads til at videreudvikle fremtidens
Damgaard-Jensen A/S.
”Jeg er glad for at kunne præsentere en stærk og velkonsolideret løsning, der opfylder mine
grundlæggende ideer og ønsker til et generationsskifte” siger Klaus Damgaard-Jensen, der stadig indgår i
både ejerkreds og virksomhedens ledelse.
Resultat af en flerårig proces
Det ledelsesmæssige generationsskifte i Damgaard-Jensen A/S blev igangsat allerede i 2014, hvor
Morten Gamborg blev ansat som Direktør og året efter startede Svend Hunnerup som Økonomichef.
Formelt tegner Svend og Morten, sammen med Klaus, direktionen fremadrettet.
Foruden de 5 nye medarbejder-aktionærer indtræder fonden - Industri Udvikling (IU) som
mindretalsaktionær. IU vil bidrage med udvikling af virksomheden gennem aktivt bestyrelsesarbejde.
"Industri Udvikling lever af at investere i dygtige ejerledere i virksomheder, som gør det godt i deres
respektive nicher. I casen med DGJ mener jeg, at vi har et godt eksempel på dette; DGJ er i min optik en
af de førende virksomheder i Danmark indenfor komplekse grafiske løsninger.
Når fem dygtige nøglemedarbejdere har valgt at overtage virksomheden i et glidende generationsskifte,
opfatter vi dette som et positivt og stærkt commitment.
Jeg ser frem til at fortsætte den historiske solide udvikling, som DGJ har gennemlevet i mange år,
sammen med såvel Klaus Damgaard-Jensen, som de nye medarbejderaktionærer." Udtaler Dan Højgaard
Jensen fra Industri Udvikling, der indtræder i DGJ’s bestyrelse.
Generationsskiftet har yderligere betydning i virksomhedens bestyrelse. Efter mere end 60 års indsats for
DGJ, først som revisor og siden 1994, som bestyrelsesformand, stopper formand Bent Fredberg. Per
Andreasen, der har været eksternt medlem af bestyrelsen siden 2008, er ny formand. Ny i bestyrelsen er
også Thomas Urban Andersen, der er valgt som repræsentant af de 5 nye medarbejder-aktionærer.
Sund forretning og nye tiltag
”De seneste år har vi optimeret og forfinet flere områder i virksomheden og vi har skabt gode resultater.
Med den nye ejerstruktur kan vi fastholde og forstærke den positive udvikling.” udtaler Morten Gamborg.
I tråd med firma-traditionen arbejdes der løbende med nye løsningsmuligheder. Produktionen er netop
udvidet med ny digital laser-cutter, der skaber nye muligheder indenfor formgivning, gravering og finish
på bland andet akrylløsninger. I 2017 fejres virksomhedens 100 årsjubilæum, med fokus på en hyldest til
godt håndværk og tilpassede kundeløsninger.
Kontakt for yderligere information.
Klaus Damgaard-Jensen, kd@dgj.dk, 4029 5845.
Morten Gamborg, mga@dgj.dk, 4010 1555.
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Damgaard-Jensen A/S - Historien
Damgaard-Jensen A/S blev etableret i 1917 af Katharinus Thuesen Damgaard-Jensen og har i 2017 100
års fødselsdag. Klaus Damgaard-Jensen har haft ansvaret for familievirksomheden siden 1994. I dag
omsætter DGJ for et trecifret millionbeløb og beskæftiger mere end 100 medarbejdere, til sammenligning
havde selskabet i 1994 en omsætning på 22 millioner kr. og beskæftigede 46 medarbejdere.
DGJ blev startet af Klaus Damgaard-Jensens farfar i en kælder i Marstrandsgade. Virksomheden har altid
haft til huse i Aarhus. Efter flere adresser i Aarhus midtby og mere end 30 år på Kirkegårdsvej, Trøjborg,
flyttede DGJ i 2005 til nye lokaler på Brendstrupgårdsvej i Skejby. Her er lokalerne siden blevet udvidet
flere gange, senest med 700 m2 produktionsareal i foråret 2016.
I 2005 blev der etableret en DGJ-afdeling i København, og DGJ markerede sig som landsdækkende
totalleverandør af ”print on demand-løsninger”.
I dag er DGJ en full-service printvirksomhed med fokus på kundetilpassede løsninger. De væsentligste
løsningsområder er 1) Instore og POS-løsninger 2) Udstillingsløsninger 3) Display-løsninger 4) Visuelle
outdoor-løsninger 5) Individuelle tryksager 6) Dekoration, skiltning, tegninger med mere til byggeri og
indretning.
De nye medarbejder-aktionærer
Dennis Laustsen, 39 år. Baggrund: Serigraf, Produktionsoperatør. Funktion i dag: Ekstern salgskonsulent
og produktansvarlig, I DGJ siden 2007.
Per Kudsk, 57 år. Baggrund: Selvstændig prepress virksomhed opkøbt af DGJ, Produktionschef. Funktion
i dag: Drift- og udviklingschef med stort kunde- og salgsfokus. I DGJ siden 2002.
Morten Gamborg, 43 år. Baggrund: Uddannet cand.merc. I DGJ Salg/markedsføring 2005-2009. Funktion
fra marts 2014: Direktør.
Svend Hunnerup, 47 år. Baggrund: Revisionsuddannet, 20 års erfaring som økonomichef. Funktion:
Økonomi og administrationschef, I DGJ siden januar 2015.
Thomas Urban Andersen, 36 år. Baggrund: Grafiker, Produktionsoperatør, Produktionsleder. Funktion i
dag: Chef for DGJ Digital og teknisk produktionskoordination. I DGJ siden 2003.
Industri Udvikling (IU)
Fonden Industri Udvikling har eksisteret siden 1994. IU er Danmarks mest aktive private investor i
mindre og mellemstore virksomheder. IU har været medejer af 126 selskaber, er pt. medejer af 34
selskaber fra en lang række forskellige brancher. IU er - i modsætning til andre fonde - altid
minoritetsaktionær og prioriterer, at ledelse og nøglemedarbejdere har en væsentlig ejerandel. IU udøver
aktivt medejerskab via bestyrelsesdeltagelse og løbende kontakt til ledelsen.
DGJs bestyrelse fremadrettet
Formand: Per Andreasen
Dan Højgaard Jensen, Klaus Damgaard-Jensen, Thomas Urban Andersen.
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