Fabrikant Eigil Hede Nielsen

Fabrikant Ove Hede Nielsen

Direktør 0. Rahbek

Hede Nielsen-salg
pa over 100 mill.
Ingen ændringer i selskabets topledelse efter udskillelsen af Arena —
700 mennesker ansat i virksomheden

led

Der vil ikke ske ændringer 1 topstrivirksomheder i Danmark og ud- Tåstrup saint grammofonafdelingen
elsen for Hede Nielsen A/S after at landet. Selskabet består iøvrigt af ad- i Kobenhavn

na" er blevet udskilt. Direktio- ministrationsbygningen i Horsens,
vil som hidtil bestå af fabrikan- Skandinavisk Rerfabrik, en fabrik
e Eigil Hede Nielsen, Ove Hede for oxygen og nitrogen samt en aceelsen og direktør 0. Rahbek. Di- tylenfabrik i Thorsted, cykel- og saør N. E. Stolling forestår salget delfabrik i Horsens, to fabrikker for
at luftarter, cykler, og sadler mens oxygen og acetylen i Norresundby, to
chefingenlør Bjørnhart tager sig af fabrikker i Odense, to fabrikker for
stilladser og konstruktioner. — henholdsvis oxygen-nitrogen saint
acetylen i Kobenhavn, en acetylenrskning m. m. varetages af
overingeniør Tonnes Pedersen i samarbej- fabrik i Tåstrup, den tidligere nvnde med ingeniør P. H. Christensen. I te skæreafdeling, ingeniørkontor I

Fo

ledende stillinger er desuden kontorchef Erik Andersen, Rørfabrikken, og
regnskabschef B. Bjørklund saint di-

rektionssekretær M. Højby. Virksomhedens EDB-afdeling ledes at
direktøJohnMlg.
For at ingen skal tro, at der er tale om et Bile firma, kan det oplyses,
at der er beskæftiget ca. 700 mennesker indenfor Hede Nielsen A/S og de
åi.lige salg ligger pa over et hundrede
millioner kroner. Selvom vi ikke har
bestemte planer, omgås vi til stadighed med tanker om betydelige udvidelser. Vi regner med i det kommende
år at investere omkring en snes millioner kroner i store maskiner, flasker og lastbiler, siger fabrikant Eigil Hede Nielsen. Dertil kommer, at
vi i lighed med, head vi har i Kobenhavn, vil oprette en skreafdeling i lokaler pa rørfabrikken til
foråret.

Selskabet har
mange fabrikker

Hede Nielsen A/S er videre un
leverandør for en række større indu-

Udviklingen indenfor luftarter
har medf art, at vi har store leverancer til
fholsypvitaer,åubnlkeog
smkedicbnalvæurtf,. ødevaref
virksomheder, samt til biologiske formal, ligesom vi arbejder
med Polarstream-systemet og
koletunneler. Vi disponerer over
ca. 50 store vogne til transport at
flasker og tanke, ligesom vi bar
to jernbanevogne.

- De har også købt en landbrugsejendom.
- Ja, for fa år siden erhvervede
vi 18 tdr. land fra Ormhøjgård
Dagnæs, og fornylig overtog vi også
stuehus og avlsbygninger. Arealet er
tmnkt som en reserve.
P. N.

