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BPI solgt til Indutrade 
Efter en succesfuld fælles ejerperiode for ledelsen, medarbejderne og Blue Equity har Bramming 
Plast-Industri (’BPI’) netop indgået aftale om salg til Indutrade. BPI har gennem de seneste år 
udviklet sig forbilledligt drevet af en kompetent ledelse og dygtige medarbejdere.  

”Samarbejdet med Blue Equity har været strålende, og vi er overbevist om samarbejdet med Indutrade 
også bliver virkelig godt. Værdigrundlag og tilgang til forretningsudvikling i Indutrade og BPI matcher 
hinanden rigtig godt, hvilket giver et kernesundt grundlag til fortsættelse af BPIs meget positive 
udvikling med udgangspunkt i vores fantastiske medarbejdere og vores værdiskabende løsninger,” siger 
Thomas Tvedergaard Larsen, adm. direktør i BPI. 

BPI er en ledende pioner inden for udvikling af avancerede og teknologibaserede løsninger i polyuretan. 
BPI er tillige industriel partner specialiseret i professionelle og værdiskabende partnerskaber med sine 
kunder. BPI udfører løsninger med høj performance, og understøtter og bygger skalérbare 
produktionsprocesser for at sikre stabilitet. BPI gør det muligt for sine kunder at vækste med en sikker 
og kontrolleret leverandør. BPIs kernekompetence er stærk viden og evne til at levere industrielle 
løsninger, processer og logistiske ydelser til den aftalte tid og kvalitet. BPI blev stiftet i 1971, og har i 
dag kontor og produktion i Danmark og Polen.  

“Indutrade får med BPI en velpositioneret og velstruktureret virksomhed med stærk ledelse og 
betydelige yderligere vækstmuligheder. Det er en fornøjelse at kunne give stafetten videre fra en 
virksomhed i så god form, som BPI,” udtaler Kurt Bering Sørensen, hidtidig bestyrelsesformand for BPI. 

“Det har været en enorm fornøjelse at samarbejde med BPIs dygtige ledelse og meget kompetente 
medarbejdere. Med et velkomponeret fundament til videreudvikling er BPI en virksomhed med store 
yderligere perspektiver som bliver del af Indutrade,” siger Thomas Bonde, man. partner i Blue Equity. 

Den nye ejerstruktur kræver formel godkendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

BPI, adm. direktør Thomas Tvedergaard Larsen, tlf. +45 2062 0804. Se også www.bpi.dk 

BPI, bestyrelsesformand Kurt Bering Sørensen, tlf. +45 4010 6564.  

Blue Equity, managing partner Thomas Bonde, tlf. +45 2228 3719. Se også www.blue.dk 

 


