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Haco investerer trods krisen
Den familieejede maskinfabrik Haco A/S i Barrit trodser krisen
og investerer 35 mio. kr. i en ny specialmaskine. Samtidig bliver
fabrikken udvidet med en dobbelthal på 3000 kvadratmeter.
Fabrikken har specialiseret sig som underleverandør til vindmølle-, marine-, offshore- og procesindustrien. Den beskæftiger 50 medarbejdere og ejes i dag af anden generation i stifterfamilien, søskendeparret Henning og Irene Albrechtsen.
“Udviklingen har i en årrække og selv under krisen været
fornuftig, og da den maksimale grænse for vækst var ved at
være nået, besluttede vi at foretage den største enkelte investering i virksomhedens historie, og vi har ikke haft problemer
med at få projektet finansieret,” siger Henning Albrechtsen.
oskar

desmi satser på forsvarsindustrien
Den nordjyske pumpeproducent Desmi satser nu på et nyt
forretningsområde, nemlig leverancer til forsvaret.
“Vi har arbejdet ihærdigt med området siden januar, og
vores undersøgelser har bekræftet, at der er basis for at satse
hårdt og investere de nødvendige midler, siger Henrik Sørensen, adm. direktør i Desmi, til Nordjyske Stiftstidende.
Han anslår, at den nye satsning vil kunne give en ekstra omsætning på mindst 100 mio. kr. om året i løbet af få år. Desmi
har tidligere haft sporadiske leverancer til forsvarsområdet,
som er foregået via virksomhedens afdeling i England. Den
funktion er nu trukket hjem til hovedkvarteret i Nørresundby
med oprettelsen af en egentlig projektorganisation.
oskar

Selskab ﬂytter medarbejdere
Sønderjysk Forsikring med hovedsæde i Sønderborg ekspanderer. Det betyder, at pladsen på hovedkontoret i Ulkebøldam i Sønderborg er blevet så trang, at det er nødvendigt at
flytte 16 ansatte derfra og til Den blå Ejendom i Sønderborg.
Med flytningen er der nu god tid til at finde du af, hvor
et nyt og moderne hovedkontor skal placeres, oplyser adm.
direktør Lars Andersen.
Præmieindtægten vil i år runde en kvart mia. kr.
he-a

Hanstholm-havneudvidelse skaber job
Der er udsigt til nye job og ekstra
indtægter i kommunekassen, når
Hanstholm Havn tredobbeles i størrelse. En ny oplandsanalyse fra den
rådgivende ingeniørvirksomhed
Grontmij viser, at ikke kun havnen,
men også erhvervslivet og indbyggerne i byen og resten af Thisted
Kommune får gavn af udvidelsen.
Byggeriet vil skabe omkring 70 job
årligt, mens der efterfølgende er udArkivfoto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix
sigt til 365 nye job. Dertil skal lægges 269 ekstra job i oplandet som en afledt effekt bl.a. inden
for offshoreindustrien.
“Analysens konklusion er klar. En havneudvidelse er en
vækstmotor i bredeste forstand,” siger Lene Kjelgaard Jensen (V), borgmester i Thisted, der forventer at få 78 mio. kr.
i øgede skatteindtægter.
oskar

Martin Gruppen
ud af tågesikring
den fynske erhvervsmand Nick Bigler er
efter millionindsprøjtning blevet eneejer af sikringsfirmaet MSS Professional,
der fremstiller tågekanoner
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er har igen været røre
omkring ejerskabet af en
af verdens største producenter
af tågekanoner,
Odense-virksomheden MSS Professional A/S.
Den fynske erhvervsmand Nick
Bigler, der hidtil
har været mindretalsaktionær,

har for et ukendt beløb overtaget de sidste 74 pct. af aktierne
fra de øvrige ejere, lysfabrikanten Martin Gruppen og den
private investor Niels Otte.
Samtidig har Nick Bigler tilført
2 mio. kr. i frisk kapital til MSS
Professional, der ved udgangen
af 2011 havde en negativ egenkapital på 1,6 mio. kr.

Opnår synergieffekter
Hensigten er at opnå synergieffekter ved at sælge tågekanonerne gennem Biglers andet
selskab, Buanco System A/S.
Der har tidligere været strid

om ejerforholdene i MSS Professional, der udspringer af
Martins produktion af røgudstyr til underholdningsindustrien. I 2008 blev det købt
af de fynske investorer for 28
mio. kr., men salget var nær
endt i en voldgiftssag om
købsprisen. Parterne indgik
forlig, der betød, at lyskoncernen ikke fik indfriet et gældsbrev på 11 mio. kr., som de nye
ejere skyldte koncernen som
en del af købsprisen.
Lars Dige, økonomidirektør i Martin, bekræfter,
at lyskoncernen har måttet
vinke farvel til 11 mio. kr. i
forbindelse med salget af MSS
Professional A/S til Nick Bigler. Tabet fordeler sig på en
ejerandel på 49 pct. af aktierne i MSS Professional og et
gældsbrev på 3 mio. kr.
“Men for os har det været
en passiv investering de seneste tre år, idet vi allerede i 2009

nedskrev aktierne og gældsbrevet i MSS Professional A/S
til et rundt nul i vore bøger,”
siger Lars Dige.
Danske Bank, der har været panthaver i aktierne i MSS
Professional, har fået hele beløbet i forbindelse med salget
af aktierne, som dermed ikke
har lettet økonomien i Martin
Gruppen.

Undgik voldgiftssag
Ifølge forliget fra 2008, der
forhindrede en voldgiftssag,
fik Martin konverteret 8 mio.
kr. af sit tilgodehavende til 49
pct. af aktierne i MSS Professional og fik samtidig et gældsbrev på 3 mio. kr. i selskabet.
Men både aktier og gældsbrev
blev efterfølgende nedskrevet
til nul i regnskabet.
Nick Bigler, Niels Otte og
Martin Gruppen ejede MMS
Professional gennem selskabet Finini ApS, der nu

Tåge er en
dansk niche
■■ SIKKERHED
Af Jens Bertelsen
og Oskar Lund

D

anmark er hjemsted for to
af de største producenter
af tågekanoner, der bruges til
at skræmme indbrudstyve væk
fra banker, supermarkeder og
private hjem.
“Der er fire spillere i Europa,
og vi siger alle sammen, at vi er
de største,” siger Nick Bigler,

“Det er et vækstmarked i mange
lande, fordi
kriminaliteten er
stigende, og
produkterne
bliver hele tiden
bedre”
Nick Bigler, indehaver,
MSS Professional A/S

Nick Bigler er blevet enig med de
andre aktionærer om, at det var
bedst for selskabets fremtidige
udvikling, at han købte alle
aktierne i MSS Professional.
Arkivfoto: Tom Ingvardsen/
Scanpix

er under tvangsopløsning.
“Finini har vi ikke noget at
bruge til, og det lukker ned
stille og roligt. Selskabet har
ejet aktierne i MSS Professional, og da jeg har købt aktierne, har det dækket den gæld,
der var. Der er overhovedet
ingen dramatik i det, og der
er ikke gæld eller tilgodehavender til nogen,” siger Nick
Bigler.
Finini ApS har ikke afleveret
regnskab for 2011, men i 2010
var gælden 14 mio. kr. og egenkapitalen på otte mio. kr.

I tæt samarbejde
MSS Professional arbejder stadig tæt sammen med Martin
Gruppen, der stiller sin ekspertise i ufarlig scenerøg til rådighed for tågekanonerne, der
oplever stigende efterspørgsel
på sikkerhedsmarkedet.
“Vi skal fortsat levere tågekanoner til MSS Professio-

17

gazelle

Torsdag den 18. oktober 2012 

nal fra vores engelske fabrik
i Louth nordøst for London,”
siger Lars Dige fra Martin.
Med hovedsæde i Aarhus og
det børsnoterede industrikonglomerat Schouw & Co. som
ejer er Martin verdens førende
producent af computerstyret
effektlys. Martin har været
igennem en turnaround, som
efter flere år med store tab forventes at resultere i en omsætning på ca. 875 mio. kr. og et
driftsoverskud (ebit) på 25-35
mio. kr. i 2012.
Nick Bigler forventer en omsætningsvækst på 10-15 pct.
i både MSS Professional og
Buanco System i år, og begge
selskaber skal give overskud.
Erhvervsmanden blev kendt i
videre kredse som kædedirektøren, der fik vendt underskud
til overskud i Superbrugsen
ved årtusindskiftet.
jebe@borsen.dk
oslu@borsen.dk

der for nylig blev eneejer af
den ene producent, MSS Professional A/S i Odense.
“Det er et vækstmarked i
mange lande, fordi kriminaliteten er stigende, og produkterne bliver hele tiden bedre,”
tilføjer han om de små kanoner, der indeholder en ufarlig
væske, der på få sekunder kan
fylde et lokale med tyk tåge.
Den anden store danske
aktør er århusianske Protect
A/S, der netop for andet år i
træk er blevet kåret af Børsen
som gazelle og dermed er en
af landets hurtigst voksende
virksomheder.
Siden starten i 2001 har Protect udviklet sig fra at være et
lille iværksætterfirma til en
global spiller inden for sikring, og selskabet oplyser at
have installeret over 40.000
anlæg med tågesikring over
hele verden.
“Tåge er blevet et naturligt
valg som sikring for virksomheder, butikker og private, der
har måttet erkende, at traditionelle elektroniske alarmer

FAKTA

spar

og videoovervågning ikke
stopper, men udelukkende
registrerer
kriminaliteten.
Tågesikring forhindrer derimod tyven i at fjerne værdier,
indtil vagter eller politiet når
frem,” siger Poul Dalsgaard,
adm. direktør i Protect.
Han ejer Protect sammen
med hovedaktionær Claus
Damgaard, og via Mast
Holding ejer han også den
virksomhed i Aarhus, som
fremstiller tågekanonerne for
Protect.

Produktion i England
MSS Professional får sine tågekanoner fremstillet hos lysfabrikanten Martin Gruppens
fabrik i England, hvor der også
fremstilles udstyr, der sender
røg ud over scener og publikum
i underholdningsindustrien.
“Jeg er meget tryg ved de
produkter, som Martin fremstiller til mig, og vi samarbejder tæt om udviklingen af nye
produkter. Den væske, vi bruger til tågen, har Martin mange
års erfaring i at producere,”
siger Nick Bigler, der ejer sine
virksomheder igennem selskabet Thing Bigler.
Begge producenter af tågekanoner har en markant eksportandel og oplyser kendte
referencer inden for bankverdenen, detailhandlen og i den
offentlige sektor.
De største konkurrenter inden for tågesikring kommer fra
Belgien, England og Italien –
eksempelvis belgiske Bandit
Solutions, engelske Concept
og italienske AVS.
jebe@borsen.dk
oslu@borsen.dk
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Bruttoresultat

3,3 mio. kr.

Resultat før skat

-2,9 mio. kr.

Egenkapital

-1,6 mio. kr.

Balance

5-stjernet
weekendophold
for 2 personer Comwell Kellers
Park, Vejle.
før 4490 kr.
Nu 3150 kr.

30 %

Hold dit
møde hos os på
RUNGSTEDGAARD
MØDEPAKKER FRA 550,BOOKING TEL. 45 86 44 22
www.rungstedgaard.dk
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MINI-MBA
MANAGEMENT
AKKREDITERET MBA NIVEAU

UNDERVISNING AF
TOP PROFESSORER FRA
AMERIKANSKE
ELITE-UNIVERSITETER.
3 MDR. DELTID TIL 39.800 KR.
MED START 16. NOVEMBER.
LÆS MERE PÅ
AVT.DK/MINI-MBA

9,3 mio. kr.

Nick Bigler

44-år og uddannet merkonom, bosat i Odense.
Stiftede i 2005 selskabet Think Bigler ApS, der ejer
Buanco System A/S og MSS Professional A/S.
■■ Blev for nylig eneaktionær i MSS Professional, der
fremstiller udstyr til tågesikring, efter at have købt
Martin Gruppen og den private investor Niels Otte ud.
■■ Har en lang karriere i detailhandelen, blandt andet
som kædedirektør i Superbrugsen.
■■ Vakte opsigt ved at opsige sin stilling i Superbrugsen
i 2004 i protest mod topledelsen.
■■ Er i dag bestyrelsesformand for ingeniørvirksomheden
OBH-Gruppen og gartneriet Topia by Roll A/S.
■■
■■
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