Hedensted, 06-11-2017
Kære samarbejdspartner.
Vi er glade for at kunne meddele, at PJD A/S med virkning fra 1. november 2017 er blevet overtaget af
Eltronic A/S. Eltronic er en ingeniørdreven vidensvirksomhed, der udvikler, producerer og servicerer anlæg,
udstyr og løsninger til industrien. Eltronic har siden sin opstart i 2000 oparbejdet en stor erfaring og
ekspertise inden for sine tre hovedområder Eltronic Production Systems, Eltronic FuelTech og Eltronic Wind
Solutions.
PJD fusioneres ind i Eltronic og kommer til at indgå som en afdeling under navnet Eltronic PJD. Den nye
afdeling skal i samspil med resten af Eltronic tilbyde flere kompetencer og dække en større del af industriens
behov. Eltronic PJD drives fortsat af den samme erfarne medarbejdergruppe, som er der i dag, og beholder
sine faciliteter i Aarup på Fyn.
For nu fortsætter Eltronic PJD som hidtil, og du skal ikke forvente nogen større forandringer i dit partnerskab
med os. På sigt forventer vi, at sammenlægningen forøger Eltronic og Eltronic PJDs evne til at levere
innovative produkter samt konsistente og pålidelige løsninger.
Vi beder dog om, at jeres administration opdaterer vores virksomhedsoplysninger. For udestående og
kommende ordrer og leveringer, beder vi om, at I bruger navnet Eltronic A/S og det nye CVR-nummer på alle
dokumenter såsom fakturaer, pakkelister og andre forsendelsesdokumenter.
Eltronics virksomhedsinformationerne er:
Eltronic A/S
Kilde Alle 4
8722 Hedensted
Danmark

Eltronic PJD
Industrivej 8
5560 Aarup
Danmark

Telefonnummer: +45 76 74 01 01
Faxnummer: +45 76 74 06 08
CVR-nummer: DK 17024280
info@eltronic.dk
www.eltronic.dk
Brug venligst denne e-mailadresse til fakturaer:
invoice@eltronic.dk

Har du spørgsmål til indeholder i dette brev, bedes du venligst kontakte din normale kontaktperson eller
Director Jesper Rantala på +45 27 24 60 03 eller jra@eltronic.dk.

Med venlig hilsen
Lars Jensen
President
Eltronic A/S
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Eltronic overtager PJD A/S
Ingeniørvirksomheden Eltronic A/S overtager automations- og IT-virksomheden PJD A/S pr. 1. november
2017.
Eltronic og PJD er begge stærke inden for MES-systemer, automation og digitalisering af
produktionsprocesser. Kombinationen af de to virksomheder giver endnu stærkere kompetencer og
standardplatforme inden for industri 4.0 i produktionsvirksomheder.
-

Sammenlægningen konsoliderer vores kompetencer og produkter indenfor automation og MESplatforme betydeligt. Vi glæder os til i Eltronic-sammenhæng at videreudvikle PJDs stærke produkter og
løsninger. Vores fælles fokus er at skabe de af fremtidens standardplatforme, som efterspørges inden
for processtyring og digitalisering af fremstillingsprocesser i produktionsvirksomheder, siger Lars Jensen,
CEO i Eltronic A/S.

PJD fusioneres ind i Eltronic og kommer til at indgå som en afdeling under navnet Eltronic PJD. Den nye
afdeling skal i samspil med resten af Eltronic tilbyde flere kompetencer og dække en større del af industriens
behov.
Eltronic PJD beholder sine faciliteter i Aarup på Fyn og indgår i et tæt samarbejde med hovedkontoret i
Hedensted.
PJDs afgående direktør Kurt Christensen har haft et ønske om at kunne drosle ned i arbejdstid og -ansvar
over de næste år og har i Eltronic fundet det rigtige match:
-

Jeg glæder mig over at overdrage PJD til Eltronic. Den nye konstellation giver et styrket fundament for
en fortsat udvikling af automations- og IT-løsninger til industrien. Eltronic er en fremsynet virksomhed
med fingeren på pulsen. Jeg er sikker på, at både kunder og medarbejdere i høj grad vil gavnes af
sammenlægningen, siger Kurt Christensen fra PJD.

Eltronic Group har efter sammenlægningen knap 350 ingeniører og teknikere inden for udvikling og
servicering af udstyr til vind-, marine- og produktionsindustrien.

For yderligere information:
Lars Jensen, tlf.: 40 14 56 44
Kurt Christensen, tlf.: 23 63 46 75

Eltronic A/S ▪ Kilde Allé 4 ▪ DK-8722 Hedensted ▪ Tel. +45 76 74 01 01 ▪ CVR-nr.: DK-17 02 42 80 ▪ info@eltronic.dk ▪ www.eltronic.dk

Page: 2 of 2

