
 

 

Pressemeddelelse mandag den 14. januar 2019 

 

Elektronikvirksomheden estron A/S gør klar til fremtidig ekspansion og bringer nye 
kompetencer ind i ejerkredsen 

 

Som førende inden for udvikling og produktion af komponenter til høreapparats- og audioindustrien, har 

estron gennem en årrække skabt en stabil, organisk vækst og har opbygget højtspecialiserede kompetencer 

indenfor micro-komponenter. Hermed har virksomheden skabt en platform for såvel fortsat vækst i 

nuværende segmenter samt ekspansion til nye forretningsområder. Dette potentiale skal estron fremadrettet 

udnytte i samarbejde med Executive Capital, som har opkøbt 45% af aktierne i selskabet. Ud over Executive 

Capital har virksomhedens Administrerende direktør, Kim Nyborg Carlsen, Økonomidirektør Charlotte Kert, 

samt bestyrelsesmedlem, direktør Peter Frentz, også investeret i estron. 

Direktør og medejer, Kim Nyborg Carlsen, udtaler: 

”estron har i løbet af de seneste år ekspanderet på kerneforretningsområdet inden for høreapparatsindustrien, 

og vi har yderligere inden for de seneste år satset på audiosegmentet, hvor vi også har slået igennem med 

løsninger til store, globale kunder. For at fastholde vores stærke momentum har ejere og bestyrelse valgt at 

udvide kompetencerne på ejer- og bestyrelsesniveau”. 

 

Lead-investor og partner i Executive Capital, Poul Thyregod tror på, at estrons førende markedsposition kan 

styrkes og videreudvikles gennem det nye samarbejde: 

”I Executive Capital er vi bevidste om vigtigheden af at gå ind i virksomheder, hvor vores kompetencer kan 

bidrage til den fremtidige værdiskabelse i virksomheden. I estron ser vi en virksomhed, som gennem en 

årrække har opbygget en stærk position som markedsleder i en teknisk avanceret niche. Vi tror på, at vi 

sammen med den nuværende ejerkreds, ledelsen og estrons engagerede medarbejdere vil kunne videreudvikle 

estrons nuværende førende position som leverandør og samarbejdspartner til høreapparatsindustrien og 

samtidig ekspandere forretningen til nye segmenter.” 

 

Et ligeværdigt partnerskab 

Det har været målet at få nye folk ind i ejerkredsen, som aktivt kan bidrage til den fremadrettede værdiskabelse 

og ikke blot skal agere passive investorer. Ejer, Allan Sørrig udtaler:  

”Det har været et bevidst valg ikke at sælge aktiemajoriteten, men derimod at finde en minoritetsaktionær i 

form af en aktiv sparringspartner for direktion og bestyrelse, som med rette kompetencer og erfaring 

fremadrettet indgår i et ligeværdigt partnerskab med den resterende ejerkreds og ledelsen ”. Endvidere udtaler 

ejer, Lars Elgård Nielsen: 

”Partnerne fra Executive Capital er netop karakteriseret ved at have haft succes i egne virksomheder og har på 

den måde selv ’haft fingrene i maskinrummet’ og fået ting til at gro og ske. Poul Thyregod og co-investor, Anne-

Mette Scherfig, kan bidrage med kompetencer inden for strategi- og forretningsudvikling, internationalisering 

IT, medico og generelt godt købmandskab, og målet er dermed at opnå det aktive ejerskab og den sparring, der 

fremadrettet skal udvikle estrons forretningsområder samt styrke og udvide kernekompetencerne i 

virksomheden”.  

 

 

 



 

 

Fakta om estron A/S 

estron er førende indenfor udvikling og produktion af ultra fine litzetråde, miniature-kabler og connectorer til 

høreapparater, samt kabler og stik til In-Ears og lignende audio-produkter. Virksomheden, der blev etableret 

i 1994, ligger i Them ved Silkeborg, og har produktion i Danmark, Kina og Vietnam. Produkterne bliver 

primært fremstillet i samarbejde med kunderne og en del produkter fremstilles på specialbyggede maskiner af 

eget design. Kundeporteføljen inkluderer blandt andre de største globale høreapparatsproducenter. I 2017/18 

havde virksomheden et overskud efter skat på 8,5 mio. kr. og beskæftiger mere end 210 medarbejdere på 

globalt plan.  

 

Fakta om Executive Capital  

Executive Capital er et investeringspartnerskab bestående af erfarne erhvervsfolk, der udvikler og 

professionaliserer mindre og mellemstore danske virksomheder gennem investering af egne midler og 

kompetencer. Partnerne har typisk selv siddet i ledelsen af og udviklet selskaber til større internationale 

virksomheder, og har derfor omfattende erfaringer med SMVers udfordringer på såvel direktions- som 

bestyrelsesniveau. 
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