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BENTELER underskriver aftale med Fidelium Partners om salg af fabrikker i Tønder og 

Louviers 

▪ Beslutningen er i tråd med BENTELER Automotives igangværende 

transformationsprogram. 

▪ BENTELER fokuserer på strategiske produktionssteder i Europa.  

▪ Frasalget er fortsat underlagt den ordinære høringsproces med samarbejdsudvalget i 

Louviers. 

Salzburg, august 23, 2021. Efter en grundig analyse har BENTELER besluttet at frasælge sine 

bilfabrikker i Tønder og Louviers til Fidelium Partners. Beslutningen om at sælge begge 

fabrikker markerer det næste trin i gennemførelsen af transformationsprogrammet. 

Transaktionen giver BENTELER mulighed for at fokusere på strategiske produktionssteder i 

Europa med det formål at øge konkurrenceevnen og fremskynde profitabel vækst i et ustabilt 

marked.  

I 2018 igangsatte BENTELER et transformationsprogram med det formål at opnå rentabel vækst og 

sikre en bæredygtig fremtid ved at fokusere på sin kerneforretning som metalforarbejdningsspecialist. 

I 2020 blev transformationsindsatsen yderligere intensiveret med fokus på øget 

omkostningseffektivitet, strategisk vigtige nye ordrer, en optimeret produktportefølje og mere fleksible 

faste omkostninger. På trods af pandemien har BENTELER stabiliseret likviditeten og med succes 

aftalt en refinansiering med finansieringspartnere og alle aktionærer gennem 2024. 

Markedsforholdene kræver større finansiel stabilitet 

På baggrund af skiftende handelsbetingelser, den betydelige indvirkning af Covid-19-pandemien og 

stigende markedsvolatilitet er det afgørende for virksomheder i bilsektoren at opretholde større 

finansiel stabilitet. Dette er især vigtigt, når man tager højde for de nødvendige investeringer i 

fremtiden - f.eks. I vækstområder som e-mobilitet, letvægtskonstruktion og CO2-reducerede løsninger. 

Mens digitalisering og nye teknologier i bilindustrien giver BENTELER yderligere muligheder, er de på 

samme tid forbundet med ændringer i produktionsmetoder og omfattende investeringer.  

Vores kunders tilfredshed, den respektfulde interaktion med hinanden og bæredygtigheden af vores 

forretning er kernen i alle vores aktiviteter. Emerson Galina, Chief Operating Officer for BENTELER 

Automotive, understreger: ”Det er vigtigt for os at takke alle vores kolleger, der har dedikeret sig og 

med succes arbejdet for at udvikle BENTELER - hvilket har gjort os til det, vi er i dag: en førende 

global partner i branchen med mere end 140 års erfaring inden for formning og forarbejdning metaller.” 

BENTELER er rygraden i dagens og morgendagens mobilitet. Virksomheden vil fortsætte med at 

arbejde sammen med sine partnere og kunder for at levere løsninger, der gør mobilitet lettere, sikrere 

og mere bæredygtig. Virksomheden forbliver den stærke partner, der ledsager kunderne på deres 

rejse ind i fremtiden for mobilitet og tilbyder dem den viden, de har brug for til at levere deres projekter 

i tide - i fremragende kvalitet og til en rimelig pris. 

“Tønder og Louviers fabrikkerne har en fremragende positionering på deres respektive markeder. Da 

aluminium bliver et stadig vigtigere materiale for bilproducenter i produktionen af lette komponenter, 

er faciliteterne indstillet til at drage fordel af de aktuelle tendenser i bilindustrien,” kommenterer 

Dominik Beck, administrerende partner for Fidelium. ”Vi ser frem til at støtte ledelsesteamet og hele 

arbejdsstyrken på vejen mod at blive en uafhængig virksomhed. Sammen med vores operationelle 

ekspertise og erfaring inden for bilsektoren vil faciliteterne i Tønder og Louviers drage fordel af tæt 

samarbejde med vores bilporteføljeselskaber Mühlhoff Umformtechnik GmbH og R.E.T. GmbH såvel 

som deres netværk af bilproducenter og leverandører. Vi er overbeviste om, at det fulde potentiale på 
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begge lokationer vil blive realiseret.” 

I de kommende måneder vil begge parter arbejde intenst for at muliggøre en problemfri overgang. 

Frasalget er fortsat underlagt den ordinære høringsprocesmed samarbejdsudvalget i Louviers. 

Transaktionen forventes at være gennemført i sommeren 2021. På det tidspunkt overføres ejerskabet 

af virksomhederne i Tønder og Louviers til Fidelium Partners. 
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Om BENTELER  
 
BENTELER er et globalt familieejet firma, der betjener kunder inden for bilteknologi, energisektoren og maskinteknik. 
Som metalbearbejdningsspecialister udvikler, producerer og distribuerer vi sikkerhedsrelaterede produkter, systemer 
og tjenester verden over. 
 
I regnskabsåret 2020 var koncernens indtægter 6.358 mia. EUR. Under ledelse af den strategiske holdingselskab 
BENTELER International AG med hovedsæde i Salzburg, Østrig, er koncernen organiseret i divisionerne BENTELER 
Automotive og BENTELER Steel/Tube. Vores ca. 27.000 ansatte på 98 lokationer i 28 lande tilbyder førsteklasses 
produktions- og distributionskompetence - alt sammen dedikeret til at levere en førsteklasses service, hvor end vores 
kunder har brug for os.  
 
BENTELER. Familien af drevne professionelle. Siden 1876. 
www.benteler.com     
 
 
Om BENTELER Automotive 
 
BENTELER Automotive er udviklingspartneren for verdens førende bilproducenter. Med omkring 23.000 ansatte og 
mere end 70 fabrikker i cirka 25 lande udvikler vi skræddersyede løsninger til vores kunder. Vores produkter 
inkluderer komponenter og moduler inden for chassis, karrosseri, motor og udstødningssystemer samt løsninger til 
elektriske køretøjer. 
www.benteler-automotive.com/ 
 
 
Om Fidelium Partners 
 
Fidelium er en privat international orienteret kapitalfond, som er bakket op af en række tyske forretningsfamilier. 
Langsigtede aktiver på 103 mio. EUR er tilgængelige til erhvervelser, opfølgningsinvesteringer og tilføjelser. I 
modsætning til de fleste finansielle sponsorer investerer vi i virksomheder, der i øjeblikket står over for betydelige 
operationelle udfordringer. Vækst og stabile pengestrømme er vores mål, men det er sjældent på plads allerede. Vores 
mål er at forbedre forretningen og sikre dens langsigtede vækst. Her fokuserer vi på køb og udvikling af virksomheder 
med et betydeligt værdiskabelsespotentiale, der kan drage fordel af vores operationelle engagement. 
www.fidelium-partners.com  

 

http://www.benteler.com/
http://www.benteler-automotive.com/
http://www.fidelium-partners.com/

