
Direktør H. Munk-Madsen

En af Horsens' gamle,
ansete virksomheder, M.
A. Petersens Konfektions-
fabrik A/S,

Sønderbrogade, har truffet beslut-
ning om at dreje nøglen
om. Med dyb beklagelse
har firmaet matte med-
dele sine medarbejdere, at
firmaet afvikles som pro-
duktionsvirksomhed, når

forårskollektionen 1975 af
fritidstøj er gennemført,
og det vil formentlig sige,
at fabrikken standser om-
kring april.

M. A. Petersen Konfektion
beskæftiger i øjeblikket ca. 60
syersker, hvortil kommer

funktionærer og rejsende, ialt ca. 80

Konfektionsfabrik
orsens kker

M. A. Petersens omsætning svigter, men aktiekapitalen
er fuldt intakt - 80 Myer ledige

M. A. Petersens konfektionsfabrik

Firmaet som sådan vil bestå
udover produktionsstandsningen,
men formentlig vil man sage at
få lejet fabrikskomplekset ud til
andet formal. Der er med andre
ord ikke tale om nogen likvida-
tion. Hvis man på et eller andet
tidspunkt beslutter sig for at
beskftige sig med noget andet,
er apparatet intakt. Oprindeligt
blev firmaet Frølund, Wittrup
og Petersen startet i 1860 i en
lille butik i Smedegade, men
forst i 1915 begyndte produk-
tionen af konfektion.

M. A. Petersen har gennem
årene haft skiftende produktio-
ner, men i dag har man
beskæftiget sig med fritidsbe-
klædning.

P. N.

mennesker. Afviklingen vil
komme til at foregå over nogle
måneder. Direktør for firmaet,
Munk-Madsen, der har vret
ansat i 17 år, oplyser, at der
ikke er tale om nogen
økonomisk krise for firmaet. Aktieka-
pitalen på ca. 1,8 mill. kr. er
intakt.

Forholdet er imidlertid det,
siger direktøren, at arbejdet
ikke mere er lønsomt og vel
nppe ken forvente at blive det
de nrmeste år Der har gen-
nem lang tid været afstnings-
vanskeligheder, således at om-
sætningen er faldet fra 9 mill.
kr. i 1972 til 5-6 millioner i
1974. Medarbejderne har ikke
kunnet undgå at bemærke den
afmatning, der er sket indenfor
branchen, og som er

resuitate-ret I dalende omsætning det
sidste 11/2 år Man havde blot
håbet, at det skulle lykkes at
fore firmaet igennem vanskelig-
hederne.
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