
             
Ny ejer af Superwood  
CJ Holding Gruppen har indgået aftale med VKR Holding A/S om overtagelse af sel-
skabet Hampen Træforarbejdning A/S, som med brandet Superwood har udviklet og 
patenteret en grøn teknologi til gennemimprægnering af træ uden brug af tungmetal-
ler og opløsningsmidler.  

CJ Holding Gruppen overtager aktiemajoriteten i selskabet, mens den nuværende ad-
ministrerende direktør Ole Dalsgård Nielsen fortsætter som direktør og medejer. 
Hampen Træforarbejdning A/S vil blive omdøbt til Superwood A/S og fortsat blive dre-
vet som et selvstændigt selskab under det nye ejerskab. Superwood markedsføres i 
dag primært på det danske marked. 

”Superwood har et helt unikt produkt med en fantastisk holdbarhed og miljørigtig for-
arbejdning, og selvom det stadig går trægt i byggeriet, så er vi overbevist om, at den 
form for produkter er fremtiden. Vi føler os samtidig på hjemmebane, da vi i forvejen 
har investeret i virksomheder som leverer til byggeriet. Endelig har det været afgø-
rende, at Ole Dalsgård Nielsen er medejer og fortsætter som direktør”, udtaler  
Carsten Pedersen fra CJ Holding. 

”Det er en stor glæde at videreføre Superwood, der under VKR Holdings ejerskab er 
blevet udviklet og modnet, så Superwood i dag fremstår som en unik og bæredygtig 
imprægneringsvirksomhed med nogle fantastiske bræddeprodukter til udendørs brug. 
Sammen med de nye investorer glæder vi os til at udvikle markedet for disse produk-
ter”, udtaler administrerende direktør i Hampen Træforarbejdning A/S, Ole Dalsgård 
Nielsen.  

”Vores fokus som ejer er vinduesproduktion, mens Hampen Træforarbejdning er en 
virksomhed med fokus på trælast. Det er væsentligt for vores vinduesproduktionsen-
heder, at de har fleksibilitet i forhold til materialevalg, hvor Superwood er en såkaldt 
”upstream” aktivitet i værdikæden. Superwood anvendes i dag også i vinduer, men 
den store volumen i Hampen Træforarbejdning er fra facadebeklædning og terrasse-
brædder. Vi har derfor vurderet, at Superwood produktionen var uden for vores stra-
tegiske fokus som ejer. Vi er glade for at have fundet en ny ejer, som kan fortsætte 
brugen af den miljøvenlige, superkritiske imprægnering til gavn for miljøet”, udtaler 
administrerende direktør i VKR Holding A/S, Jan Lundsgaard Jensen.   
OM HAMPEN TRÆFORARBEJDNING A/S (FREMOVER SUPERWOOD A/S) 
Hampen Træforarbejdning A/S har med sit brand Superwood udviklet og patenteret en teknologi til gennemimprægne-
ring af træ uden brug af tungmetaller og opløsningsmidler. Superwood markedsføres i dag primært på det danske 
marked. Superwood er PEFC godkendt og har modtaget EU´s miljøpris i kategorien ”Renere teknologi”.  
Yderligere information om Hampen Træforarbejdning A/S på www.superwood.dk 
Kontaktperson:   
Adm. direktør Ole Dalsgård Nielsen, +45 40 10 81 40 

OM VKR HOLDING 
VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der ejer virksomheder inden for fire forretningsområder. VKR Hol-
dings formål er som finansiel investor at skabe værdi gennem investeringer og ejerskab af virksomheder, der bringer 
dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VKR Holding ejer virksomheder inden for Ovenlysvindu-
er, Facadevinduer, Termisk solenergi samt Ventilation & Indeklima, som tilsammen beskæftiger ca. 14.000 medarbej-
dere i mere end 40 lande. VKR Holding er fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN som største aktionær. 
Yderligere information om VKR Holding A/S på www.vkr-holding.com 
Kontaktpersoner:   
Adm. direktør Jan Lundsgaard Jensen eller Astrid Bohn Bosworth, Executive Secretariat, +45 39 57 05 43 

OM CJ HOLDING 
CJ Holding ejes af Jens og Carsten Risvig Pedersen. CJ Holding er bl.a. hovedaktionær i virksomhederne: Welcon A/S, 
Dansk Svejseteknik A/S, Damixa ApS, Byggros Holding A/S og Gamekeeper A/S. 
Kontaktperson:   
Bestyrelsesformand Carsten Pedersen, +45 20 75 73 25 


