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SP Group A/S overtager 52 % af Kodaň Plast s.r.o., Slovakiet 
 
 
SP Group har i dag indgået aftale om at købe 52 % af aktierne i Kodaň Plast s.r.o. for en samlet købesum 

inkl. overtagelse af gæld (Enterprise Value) på DKK 3 mio. 

 
SP Group finansierer købet af Kodaň Plast s.r.o. ved lånoptagelse, og der udstedes ingen nye aktier som 
følge af købet. 
 
Købet ændrer ikke SP Groups skøn for 2018. 
 

Kodaň Plast s.r.o. blev etableret i 2016 af Peder Hyldegaard og Jens Møller, som begge fortsætter i 
ledelsen. Firmaet er beliggende i Lietavská Lúčka, Slovakiet, og beskæftiger i dag 10 medarbejdere. 
 
Kodaň Plast s.r.o. er specialister i spåntagende bearbejdning i plast, der spænder vidt i form af savning, 
fræsning og drejning i plast. Fra 2 x 3 meter emner til små plastkomponenter med fine detaljer. 
 
Herudover arbejder Kodaň Plast med varmbukning, limning og montage. Formål og 

anvendelsesmulighederne dækker bredt fra simple skæreplader til fødevareindustrien til avancerede 
komponenter til medico og cleantech industrierne. 
 
Kodaň Plast s.r.o. er et godt supplement til SP Groups brede vifte af kompetencer samtidigt med, at SP 
Group udvider sine aktiviteter i Slovakiet.  
 

SP Groups administrerende direktør Frank Gad udtaler: ’Købet af Kodaň Plast understøtter SP Groups 
vækst i Østeuropa, og vi får tilført nye konkurrencedygtige kompetencer til gavn for både eksisterende og 
nye kunder’. Vi glæder os til samarbejdet med de nye kunder’. 
 
Jens Møller, Kodaň Plast, siger: ’Vi er glade for at blive en del af SP Group og ser frem til samarbejdet 
med vore nye kolleger. Vi er overbeviste om, at købet vil blive til gavn for vore kunder og medarbejdere 
samt aktionærerne i både SP Group og Kodaň Plast’. 

 

SP Group er en førende leverandør af plastforarbejdede emner til dansk industri og har et stigende salg 
og voksende produktion fra egne fabrikker i Danmark, Kina, Brasilien, USA, Letland, Slovakiet, Sverige 
og Polen. SP Group har desuden salgs- og serviceselskaber i Sverige, Norge, Holland og Canada. SP 
Group er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S og havde ultimo marts 2018 1.956 medarbejdere og ca. 
2.000 navnenoterede aktionærer. 
 

Se mere på: www.kodanplast.eu 
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