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Scanmetals køber 85 pct af tysk navnebror
Det danske selskab Scanmetals har overtaget 85 pct. af det tyske selskab Scanmetals Deutschland
Gmbh.
Begge selskaber er specialiserede i udvinding af metaller fra den forbrændingsaske, der produceres af et
forbrændingsanlæg. Dermed bidrager selskaberne aktivt til en grøn samfundsudvikling, hvor
affaldsprodukter bliver reduceret, genbrugt og genanvendt.
Der har historisk været en tæt tilknytning mellem de to selskaber med samme navn. Scanmetals Deutschland
blev grundlagt i 2014 af Scanmetals danske direktør og stifter Ejvind Pedersen sammen med lokale
investorer. Senere overtog de lokale investorer det fulde ejerskab af de tyske aktiviteter. Og nu vender
danske Scanmetals tilbage som 85 pct. ejer.
"Jeg er glad for Scanmetals Tyskland er kommet tilbage til koncernen. Med dette opkøb har vi etableret os
som den førende aktør i Europa. Den øgede volumen gør os endnu mere relevante overfor vores kunder og
leverandører. Jeg ser meget positivt på fremtiden og mulighederne for at fortsætte Scanmetals væksteventyr
de kommende år," siger administrerende direktør i Scanmetals, Ejvind Pedersen.
Scanmetals har anlæg i Danmark, Storbritannien og Tyskland. Scanmetals udvinder årligt ca. 45.000 tons
metaller fra forbrændingsaske. Scanmetals Deutschland har et moderne udvindingsanlæg i Bremen, som nu
integreres i koncernen.
Opkøbet er i tråd med Scanmetals' strategi om at være den globale markedsleder indenfor genanvendelse af
metaller fra forbrændingsaske.
Scanmetals kom stærkt ud af 2019. Et år, der var præget af etablering af nye fabrikker i Danmark og
investeringer for mere end 100 mio. kr. Scanmetals realiserede i 2019 et driftsresultat på 56 mio. kr., hvilket
var 83 pct. mere end året før.
Kirk Kapital erhvervede i 2019 en minoritetspost i Scanmetals og har bistået virksomheden og ledelsen i
forbindelse med transaktionen.

Om Scanmetals
Scanmetals er baseret på en innovativ teknologi til nyttiggørelse og udvinding af metaller fra den
forbrændingsaske der produceres af et forbrændingsanlæg. Scanmetals bidrager aktivt til et samfund, hvor
vi "reducerer, genbruger og genanvender" vores affaldsprodukter. Scanmetals har anlæg i Danmark,
Storbritannien og Tyskland. Scanmetals udvinder årligt ca. 45.000 tons metaller fra forbrændingsaske.
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