Bryggeriet
Horsens solgt
til Rumænien
Maskineriet
demon teres og
flyttes i lobet
af efteråret
HORSENS - Alt maskineri fra det lukkede Ceres bryggeri i Horsens
er solgt til det rumænsk
selskab Dam Emperial i
Zalau, og i løbet af et
par måneder vil man
begynde at demontere
maskinerne.
- Forhandlingerne med
de rumnske købere har
stået pa et par måneder,
siger direktør Erik Sodemann, Ceres i Arhus.

Fornuftige
- Vi har haft nogle fornuftige
forhandlinger,
hvor rumænerne har
ret meget forstående og ikke forhalet sagen unødigt.
Direktør Erik . Sodemann ønsker i øvrigt ikke
at oplyse, hvilken pris Ceres har fået for bryggerimaskinerne.

Han siger dog, at prisen
ikke star i relation til
nyværdiprisen, men at man
far det, som maskinerne er
nedskrevet til.
Bryggerimaskinerne
har ikke kunnet anvendes
andre steder indenfor
bryggerikoncernen.

Kober ekspertise
Rumnerne køber alt
inventar fra den ene ende
af det gamle Horsensbryggeri til den anden.
Det nyeste udstyr er to
år gammelt, og det aeldste
er fra 1974. De rumnske
købere har selv ønsket at
sende teknikere til Horsens for at demontere maskinerne.
Dette arbejde forventes
at starte om et par maneder. Hvis der opstår problemer for de rumnske
tekniker undervejs, vil de
kunne hente hjælp hos Ceres, og i salgsaftalen indgår også, at Dam Emperial
kan lobe ekspertice hos
Ceres i forbindelse med opstilling i Rum nien, hvis
det bliver nødvendigt.

- Der skal bygges et helt
nyt bryggeri i Zalau, fortæller direktør Erik Sodemann. Det er man igang
med i øjeblikket. Maskineriet fra Horsens vil kunne
opfylde bryggeriets behov i
begyndelsen.
- Rumænien har brygget
01 i en del år, oplyser direktør Sodemann videre, men
man kan langt fra dkke
hjemmemarkedsbehovet.

Lay kapacitet
- Hver dansker drikker i
gennemsnit 130 liter 01 om
året, mens rumnerne
drikker ca. det halve, men
med den nuvwrende kapeacitet kan man kun selv
producers 20 pct. af forbruget.
- Rumænien importerer
derfor en hel dele 01 - men
ikke fra Ceres. (can)

