Kirks Fabrikker solgt
til amerikansk koncern
15 mill. kr. aktier solgt for 18,3 mill. kr. - Den ny ledelse orienterede
i formiddag medarbejderne, der skal til mode med handelsministeren

svarlig direktør for fabrikken I
Horsens. - Jeg håber, at virksomheden her fortsat vil være
en god arbejdsplads, og jeg er
naturligvis meget spændt pa at
here om planerne for fremtiden,
sagde direktøren. Fabrikken i
Horsens gar godt, og vi har et
fint regnskab. Ved salget til 18.3
mill. kr. har vi altså eget
værdierne med 3,3 mill. kr. Min
fremtidige stilling? Ja, det er
endnu et åbent spørgsmål, stutter
direktør Dirks.

købere
Ønskede danske

Den store, moderne virksomhed I Horsens, der nu er kommet pa andre hænder

indenfor a forholdsvis kart
tid er tre store Horsens-virksomheder overgået
udenlandsk kapital. Forst blev Arena radio- og fjernsynsfabrik
solgt til Rank-organisationen
England. Derefter blev Poul
Petersens Tobaksfabriker kobt
af den britiske koncern Gallagher, og I dag foreligger
of-ficiel meddelelse am, at det
verdensomspændende amerikanske firma International

Standard Electric Corporation
har overtaget aktierne i Kristian. Kirks Telefonfabrikker
af 1970 A/S. Købsprisen for de
15 mill. kr. aktier er 18,3 mill.
kroner.

har der været fort forhandlinger om
salget af de 15 mill. kr. aktier, og
Here firmaer har været inde i
dot. Kober blev altså International
Standard Electric Corporation, som
er et selskab under International
Telephone and Telegraph Corporation.

Sælgeren er likvidatorerne i
Indu-striselskabet Kristian Kirks Telefonfabrikker AS. Virksomheden i Horsens og fabrikken i Arhus blev
videreført pa ruinerne af den krakkede
Med fly fra København ankom i
Kirk-koncern, og de har kunnet
de sig over en høj beskæftigelse og formiddag den kommende administrerende direktør Knud Jakobsen,
produktion. Gennem flere måneder

Fabrikken har, fint
regnskab

formanden for likvidationsboet hrs.
Helmer Nielsen, ,med flere til en
forhandling med ,virksomhedens ledelse og ansatte. Senere pa dagen
køres till drøftelser pa Kirks
virk-somhed i Århus. Efter mødet i formiddag blev de ansatte orienteret
om situationen, og hvorledes man
mener fremtiden kommer til at tegne sig.
Endnu inden mødet I formiddag talte vi med direktor D.
Dirks, der hidtil har været an-

Om situationen siger
mend Steen Lykkeberg: - Det er
ikke nogen hemmelighed, at vi inden
for fællesklubben har arbejdet på en
losning, sa telefonselskaberne overtog fabrikken. Vi har her været i
kontakt med forbundsformand
Anker Jorgensen. Inden vi nåede til
vejs ende havde handelsministeren
imidlertid underskrevet aftalen med
Standard Electric, Forholdet er jo
del, at salg til et udenlandsk firma
skal konfirmeres of
handelsmitr,ogbuniemdrsk.
Handelsministeren begrunder sin
beslutning med, at køberne har lovet, at beskæftigelsen vil være sikret og også blive oget, samt at pro-

duktlonen af dialogapparaterne vil
fortsætte ihvert fald i to år• Vi ma
altså tage beslutningen i stiv arm og
håbe det bedste. Det er meningen, at
tillidsmændene på fabrikken pa firsdag skal til mode med
handelsmi-tr,haønsketgord
for sine motiver for underskrivelsen.
Firmaet i Horsens Or godt. Efter
de oplysninger, vi har Met, giver
virksomheden overskud. Der har
ikke været væsentlige afskedigelser,
men snarere en naturlig afgang. Vi
har i formiddag haft samarbejdsudvalgsmode, og det er hensigten, at vi
i dagens lob skal have en samtale
med hi. a. Knud Jakobsen og højesteretssagfører Helmer Nielsen, slutter Lykkeberg.

Der bliver
produktionsudvidelse
Kristian Kirks Telefonfabrikker
Horsens beskmftiger 6-700 mennesker, mans der er ansat 125 i Arhus.
Med salget of fabrikken træder den
hidtidige bestyrelse tilbage og
er-stattes med advokat Ole Nørregaard
(formand). forhenvmrende minister
Axel Kristensen, dr. Henry Simonsen og direktør Knud Jakobsen.
Sidstnævnte der er administrerende
direktør for Standard Electric AS
er udnmvnt til administrerende
direktør i Kirks Telefonfabrikker og
vil således fremtidig varetage denne
post i begge selskaber. Forlydender
vil vide, at direktør Jakobsen slay
sig ned i Horsens.
I en udsendt officiel meddelelse hedder det bl. a.: „ITTs overtagelse af de to telefonfabrikker
vil ikke berore
ansætelforhd ebskæftigd
medarbejdere. Tværtimod kan
påregnes en produktionsudvidelse af fabrikken 1 Horsens. Heller
ikke for ITT.-fabrikken f Glostrup vil overtagelsen af Kirks
Telefonfabrikker fa indflydelse
pa den nuværende medarbejderstab. Fremtidig vil ITT i Danmark således beskæftige mere
end 2.000 mennesker og disponere over ca. 42.000 kvadratmeter
fabrikshal".

ITT, der er grundlagt 1 1920,
beskæftiger ca. 400.000 mennesker
mere end 200 selskaber fordelt over
hele verden. Det ejes af mere end
300.000 aktionærer. ITTs årlige
omsætning en ca. 55 milliarder danske
kroner. Firmaet fremstiller tekniske
produkter til rumfart, luftfart og bilindustrien, varme og ventilationsudstyr, pumper, hydraulisk udstyr, kemiske produkter glas, film, maling,
plastic etc.
Derudover bar ITT optaget en
række serviceprægede funktioner og
beskmftiger sig bl. a. med biludlejning hotel- og moteldrift, uddannelse, assurance, rådgivning ved bebyggelse af rekreative områder osv. ITT
Danmark omfatter følgende selskaber: Standard Electric A'S der
fremstiller telekommunikationsmateriale, skibsradioer, mobilradioer etc.,
med bifirmaerne ITT Norden AS
der smlger radioer. fjernsyn,
båndoptagere m.m., fabrikeret af ITT
Schaub Lorenz.
Endvidere ITT komponent AS der
sælger komponenter til den elektroniske industri, ITT Mobilradio
der sælger mobilradioudstyr. Ydermere Avis Rent a Car automobiludlejning, Sheraton Copenhagen Hotel,
der er åbnet for nylig i Kobenhavn.
Flygt Pumper AS der sælger pumper for koncernens svenske fabrik.
Det er med andre ord en stor
Kristian Kirks Telefonfabrikker
nu bliver medlem af.
P. N.

