
Peter Petersen og hans ny kompagnon, Bjarne Jensen, i produktionshallen pa Madevej, hvor fire medarbejdere foruden de to
indehavere fortsat vil være  beskæftiget . Oven i købet satser de to partnere på at udvide omsætning og salg i det kommende A r.
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HORSENS - Efter en
tid med økonomisk
usikkerhed og en beta-
lingsstandsning for ba-
re tre uger siden har
firmaet Carls Sennep/
Horsens Salater over-
vundet problemerne.

Firmaet fortstter som et
anpartsselskab, og indehave-
ren Peter Petersen gar i kom-
pagniskab med Bjarne Jen-
sen, som har skudt en del pen-
ge i virksomheden.

Efter at Peter Petersen
midt i november matte lade sit
personligt ejede firma gå i be-
talingsstandsning, er det net-
op i disse dage, at Carls Sen-
nep/Horsens Salaters fremtid
falder på plads.

Rekonstruktionen betyder,
at firmaets aktiviteter
fortsætter  u ndret i kraft af det
ny anpartsselskab, men Peter
Petersen er selv stadig i per-
sonlig betalingsstandsning.

Om baggrunden for proble-
merne og den ny rekonstruk-
tion fortæller Peter Petersen:

- Hele det sidste år har vi
haft økonomiske problemer
på grund af en kombination af
sygdom, fejlslagen afstning
på catering-området, tab og
byggeudgifter i forbindelse
med vores udflytning fra
Borgmesterbakken til Made-
vej. Det lykkedes mig ikke at
klare problemerne selv, og i
midten af november matte jeg
altså væIge at a i betalings-
standsning.

Problemer lost
- Imidlertid er firmaets pro-

blemer nu lost. Det skyldes, at
jeg har fået kontakt med Bjar-
ne Jensen, som selv har en
baggrund som slger - og som
har været villig til at indskyde
en kapital i firmaet, fortller
Peter Petersen.

- Bjarne Jensen har "puttet
en pose penge"  i anpartssel-
skabet. Det samme har min

kone, der dog ikke i det daglige
er aktiv i firmaet.

På den made er det lykkedes
at skaffe de 200.000 kr., der er
den minimale anpartskapital,
men derudover er der placeret
yderligere en del penge i fir-
maet.

Bjarne Jensen og Peter Pe-
tersen er fremover kompagno-
ner, hvor Bjarne Jensen tager
sig af salg og kontakt til kun-
derne, mens Peter Petersen
vil varetage produktionen og
de øvrige aktiviteter på Made-
vej.

Om sin beslutning om at gå
ind i Carls Sennep/Horsens
Salater fortller Bjarne Jen-
sen:

- Jeg har været inden for
flere grene af salgsarbejde, og
jeg arbejdede i en del år for et
privat firma på Grønland . Det
var årene deroppe, der betød ,
at jeg kunne spare en del pen-
ge op. Og det er de penge, jeg
nu skyder ind i firmaet - fordi
det er et godt, gammelt Hor-
sens-firma, som jeg tror på, og
som fortjener at eksistere og-
så de nste mange år.

- Det er ligegyldigt, om det
er sikkerhedsudstyr, som jeg
senest har arbejdet med, ka-
meler eller sennep, man skal

Hvis produktet er godt
og man er en ordentlig sælger,
skal det nok lykkes.

Store tab
Peter Petersens personlige

betalingsstandsning betyder,
at en del Ieverandører  taber
op imod to millioner kr. på
Carls Sennep/Horsens Sala-
ter, men Peter Petersen for-
tæller, at alle tidligere
Ieverandører  på trods af tabene
har indvilget i fortsat at lavere
til Carls Sennep/Horsens Sa-
later. Og det sætter bade ban
og Bjarne Jensen selvfølgelig
stor pris på.

Virksomheden beskæftiger
i øjeblikket  fire medarbejdere
foruden de to indehavere.
Omsætningen i 1993 bliver på
mellem 3 og 3 1/2 millioner kro-
ner. I 1994 er det målet at om-
s tte for fire millioner, blandt
andet ved at gore firmaets
navn og produkter strkere i
en gradvis store radius uden
om Horsens.

Carls Sennep/Horsens Sala-
ter er dels en produktions-,
dels en grossistvirksomhed,
der slger sennep, ketchup og
salater til grossist- og detail-
forretninger.
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