PRESSEMEDDELELSE
STYRKET MARKEDSPLATFORM I SILKEBORG
Fusion af tømrerfirmaer
Tømrermester Gorm Lynge A/S, Silkeborg og Tømrermester Jakob Vind Ebbesen, Fårvang
har med virkning fra 1. januar 2022 indgået aftale om fusion af de 2 selskaber med det
formål at styrke markedsplatformen i Silkeborg-området.
Med fusionen er der skabt en betydeligt forstærket tømrervirksomhed med hjemsted i
Silkeborgområdet med 15 medarbejdere og betydelige vækstambitioner.
Ejerforholdet udgør efter fusionen følgende:
• 76 % ejes af selskabet Tømrermester Gorm Lynge A/S, som pr. 1. januar 2022 blev
overtaget af Tømrer- og Snedkerfirmaet Arne Danielsen A/S i Brande.
• 24 % ejes af selskabet JakCha Holding ApS, som tilhører Jakob Vind Ebbesen.
Ledelsen af det fusionerede selskab udgøres herefter af koncernbestyrelsen for Tømrer- og
Snedkerfirmaet Arne Danielsen A/S, adm. direktør Erik Ellehammer Nielsen, og den daglige
ledelse vil blive varetaget af Jakob Vind Ebbesen som afdelingschef.
Samtidig hermed indtræder Jakob Vind Ebbesen i koncernledergruppen hos Tømrer- og
Snedkerfirma Arne Danielsen A/S.
Direktør Erik Ellehammer udtaler: ”Vi er glade for, at Jakob Vind Ebbesen har vist os den
tillid at indgå i denne fusion, og at han har påtaget sig jobbet som afdelingschef i Silkeborg.
Efter at have været i dialog i et stykke tid, stod det hurtigt klart, at der er et betydeligt
værdisammenfald og en kultur, der i høj grad matcher virksomhederne imellem. Derfor
glæder vi os også til at forene kræfterne i Silkeborg-området”.
Erik Ellehammer fortæller videre, at: ”Tømrer- og Snedkerfirmaet Arne Danielsen A/S, der er
eneejer af Tømrermester Gorm Lynge A/S, er en mellemstor virksomhed i branchen. Dette
er opnået gennem kontinuerlig udvikling af såvel projektorienterede opgaver som
spjældarbejde. Virksomheden er kendt for kvalitetsløsninger og særdeles tilfredse kunder og
blev således i 2021 kåret som vinder af ”Årets Tømrer 2021”, ligesom den modtog prisen
som ”Succesvirksomhed 2021”. Et begivenhedsrigt år, hvor selskabet også kunne fejre sit
60-års forretningsjubilæum, og direktør Erik Ellehammer Nielsens 25-års jubilæum.

Hos Tømrermester Jakob Vind Ebbesen er de specielt stærke i udførelsen af mindre
projektopgaver og spjældarbejde, ligesom de også er kendt for at levere høj
håndværksmæssig kvalitet.
”Jeg er glad for at have fundet en værdig virksomhed at fusionere med i et marked, der
kræver større ”muskler” i fremtiden, og jeg er sikker på, at netop vores værdisammenfald og
fælles fokus på kvalitetshåndværk, vil sikre den fusionerede virksomheds eksistens
fremadrettet”, udtaler Jakob Vind Ebbesen og fortsætter: ”Jeg ser derfor frem til at
fortsætte som afdelingschef i den fusionerede virksomhed, og herigennem medvirke til, at
fusionen bliver en god oplevelse for vores mange kunder, samarbejdspartnere og
medarbejdere. Herudover glæder jeg mig naturligvis også til at indgå i koncernledergruppen
og til samarbejdet med Erik Ellehammer Nielsen og Tømrer- og Snedkervirksomheden Arne
Danielsen A/S fremover”.

Spørgsmål bedes rettet til:
Direktør Erik Ellehammer, tlf.: 9718 7063
Afdelingschef Jakob Vind Ebbesen, tlf.: 2279 3946

Se yderligere information om:
https://arnedanielsen.dk
https://gormlynge.dk
https://jakobebbesen.dk

Downloads, der frit kan benyttes
Billede af Erik Ellehammer og Jakob Vind Ebbesen i forbindelse med fusionen
På billedet ses fra venstre mod højre: Erik Ellehammer og Jakob Vind Ebbesen.
Pressemeddelelse som .pdf

