Esbjerg den 30. juni 2016

Eltronic investerer i TS Tech
Stifter og ejer Thomas Sandholdt indgår partnerskab med Eltronic om videreudvikling og ejerskab af
installationsvirksomheden TS Tech i Esbjerg.
TS Tech, der har base i Esbjerg og afdelinger på Rømø og i Aarhus, er et innovativt el-installations-firma
stiftet i 2009 af Thomas Sandholdt.
TS Tech er fokuseret på nytænkning og kompetencekrævende specialløsninger primært målrettet
vindindustrien, marinemarkedet og olie/gas, men også med en lang referenceliste fra industri-virksomheder.
TS Tech beskæftiger 40 medarbejdere og har alle år vist god indtjeningsevne.
Eltronic, stiftet af adm. direktør Lars Jensen i 2000 med hovedsæde i Hedensted, arbejder for fremstillingsindustrien med engineering, system-integration og automatisering. Kunderne, der primært består af store
danske industrivirksomheder, betjenes globalt. Eltronic skaber innovative løsninger, der giver kunderne
større produktivitet og bedre bundlinje. Eltronic har gennem divisionerne Fueltech og Heavy Industries
betydelig aktivitet indenfor teknisk avancerede løsninger til marine og vind-industrien.
Eltronic beskæftiger 220 medarbejdere og omsætter 300 mkr. Eltronic er ejet af Lars Jensen, Blue Equity og
en bred kreds af virksomhedens medarbejdere.
TS Tech fortsætter som selvstændig virksomhed under eget navn og med Thomas Sandholdt som
fortsættende adm. direktør. I forbindelse med transaktionen er der indgåret aftale om byggeri af nyt domicil til
TS Tech i Esbjerg.
Ejerkredsen bag TS Tech består fremadrettet af familien Sandholdt og Eltronic med Eltronic som
hovedaktionær.
”Vi er en velpositioneret virksomhed med en sund økonomi og mange, betydelige vækstmuligheder. Jeg har
gennem de seneste år haft et ønske om at inddrage en stærk medejer, der kan danne den nye platform for
at videreudvikle virksomheden. Med Eltronic’s kompetencer og økonomiske muskler bag os kan vi gabe over
mere og vokse hurtigere. Derfor har jeg ønsket at indgå dette partnerskab, og dermed skabt fundamentet for
langsigtet bæredygtighed og udvikling af TS Tech”, udtaler Thomas Sandholdt.
Partnerskabet skal styrke TS Tech indenfor virksomhedens kerneområder, hvor der fremadrettet vil blive
satset markant på vækst gennem investering i kompetenceudvikling, nyansættelser og udvikling af nye
serviceområder.
”Thomas og hans medarbejdere har formået at udvikle en fantastisk virksomhed med et stort potentiale.
Kulturen hos TS minder meget om vores i Eltronic. Jeg er overbevist om, at vi i fællesskab kan gøre TS til en
endnu stærkere spiller indenfor marine, off-shore og vind”, tilføjer Lars Jensen.
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