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Winther Holding A/S køber samtlige aktier i Aalborg Gummivarefabrik A/S og bliver dermed eneaktionær i virksom-
heden. Winther Holding vil med købet af Vækst-Invest Nordjyllands og John Andersens aktier i Aalborg Gummivare-
fabrik fortsætte den positive udvikling af selskabet. 

Succesfuldt generationsskifte i 2009 har sikret fremgang på alle fronter
Vækst-Invest Nordjylland A/S og Winther Holding A/S erhvervede i 2009 aktiemajoriteten i Aalborg Gummi-
varefabrik fra John Andersen, som et første step i et generationsskifte. Igennem godt 8 år har de tre parter og 
aktionærer haft et meget velfungerende samarbejde. Virksomheden har i perioden tredoblet både omsæt-
ning, indtjening og antallet af medarbejdere. 

Direktør for Aalborg Gummivarefabrik, René Jakobsen fortæller: ”Aalborg Gummivarefabrik har siden 2009 
været på en rigtig spændende rejse. Virksomheden er vokset fra 11 til mere end 30 ansatte, produktporteføljen 
og kundekredsen er udvidet væsentligt, og eksporten er stigende. Vi har i løbet af de seneste 8-9 år formået at 
skabe en stærk profil inden for området ”salg af teknisk gummi”, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
John og Vækst-Invest for deres indsats.”  

Søren Mølgaard Kristensen, Vækst-Invest Nordjylland, fortæller: ”Aalborg Gummivarefabrik var den anden in-
vestering i Vækst-Invest Nordjyllands historie, og vi er utrolig glade og stolte over den succeshistorie virksomhe-
den har været for alle aktionærer. Efter snart ni års ejerskab er det helt naturligt, at vi som kapitalfond realiserer 
vores investering. Aalborg Gummivarefabrik er et skoleeksempel på et succesfuldt generationsskifte, hvor den 
tidligere ejer dengang fortsatte sin tilknytning til selskabet. I Vækst-Invest ser vi meget gerne flere sager, som 
strukturelt minder om investeringen i Aalborg Gummivarefabrik.” 

John Andersen, fortæller: ”Jeg valgte i 2009 at sælge majoriteten af aktierne i Aalborg Gummivarefabrik og 
invitere nogle finansielle og industrielle investorer med på holdet. Det har været meget glædeligt at følge 
udviklingen af ”min” virksomhed, og jeg er meget tilfreds med beslutningen tilbage i 2009 samt ikke mindst 
det samarbejde vi tre aktionærer har haft. Det er selvfølgelig en speciel følelse nu at sælge de sidste aktier i en 
virksomhed, som har været en stor del af ens liv igennem de sidste 40 år, men jeg er stolt at den udvikling og den 
værdi aktionærkredsen sammen har skabt.”  

For yderligere information:
Søren Mølgaard Kristensen, Vækst-Invest Nordjylland A/S  +45 22 28 45 07
René Jacobsen, Winther Holding A/S     +45 20 10 97 37

Om Aalborg Gummivarefabrik 
Aalborg Gummivarefabrik blev stiftet i 1929. Virksomheden er blandt de absolut førende leverandører af 
tekniske gummivarer i Danmark og med mere end 14.000 varenumre lægger AAG vægt på konstant at være 
i udvikling, og gennem en klart defineret profil er målsætningen at være fokuseret på at udvikle og afsætte 
helstøbte produktløsninger, der giver store kundefordele og tager afsæt i kundespecifikke ønsker og behov.

Samtidig har viden og know-how været grundstenen i den succes, AAG har opnået gennem årene. Den tek-
niske og faglige viden om gummiprodukter, adskiller AAG fra andre aktører på markedet, og i dag er Aalborg 
Gummivarefabrik en markedsledende aktør inden for teknisk gummi.

AAG’s primære segmenter er byggeri, landbrug, industri, maritim, transport, vind, olie & gas, ventilation, 
fødevarer, medicinal, elektronik og detail. Virksomheden er kendt for at yde en høj service og rådgivning, som 
er ekstraordinær og vellidt blandt kunderne.

 

Om Aalborg Gummivarefabrik  
Aalborg Gummivarefabrik blev stiftet i 1929. Virksomheden er blandt de absolut førende 
leverandører af gummivarer i Danmark og har med sit isolerede fokus på gummi opbygget en 
særdeles stor viden om de forskellige gummiprodukter og deres anvendelsesmuligheder for 
kunderne. Virksomhedens produktsortiment består af over 12.000 forskellige gummikomponenter. 
AAG’s primære segmenter er transport, marine, byggeri, landbrug, industri og detail. Virksomheden 
er kendt for at yde en service og rådgivning, som er ekstraordinær og vellidt blandt kunderne. 


