
Poul Petersens Cigar- og Tobaksfabriker er indgået
i. den engelske Gallaher-tobakskoncern med virkning
fra 1. december, idet Horsens-firmaet fra denne dato
indleder samarbejde med tobaksfirmaet Erik Stokkebye
A/S, Odense, der er en filial af den store, engelske kon-
cern.

næststørste virksomhed inden
for tobaksbranchen, men kon-
cernen omfatter desuden bl. a.
en pumpefabrik samt en kæde
på 200 supermarkeder af stor-
købstypen. — Fabrikant Jens
Poul Petersen fortæller til
Horsens Folkeblad, at Poul
Petersens Cigar- og Tobaksfa-
briker stadig skal drives som
en selvstændig virsomhed, og
at sammenslutningen med
Odense-firmaet under Galla-
her-koncernen ikke vil betyde
afskedigelser pa nogen af virk-
somhederne, hvis medarbejde-
re blev underrettet om sam-
menslutningen i gar.

At Horsens-virksomheden er
indlemmet i den engelske kon-
cern betyder blot, at Poul Pe-
tersens Cigar- og Tobaksfa-
briker far mulighed for frem-
deles at fortsætte den ekspan-

Galaher med sine 14.000 sion, man har været inde i i de
ansatte i England landets sidste fix.

Vil udvide eksporten

Jens Poul Petersen

Poul Petersens fabriker
ind i engelsk koncern

Det horsensianske tobaksfirma sammensluttet med Odense-filial af Gallaher Ltd.,
Englands næststørste  tobaksfabrik

Erik Stokkebye AS, Odense. og
Foul Petersens fabrikker har

sideløbende  produktion og er begge meget
aktive inden for eksporten. Således
kan det nævnes, at Horsens-tobaks-

firmaet efterhånden  har fact
fodfæsteialle dele af denvestlige verden.
Det er denne position, man ønsker  at
opretholde, samtidig med at man on-
sker at udvide fremstodene til f. eks.

Australien. Dette stiller store krav
til produktionsanlæg, salgsorganisa-
tion og kapital, og man opnår den
fordel ved at gå ind i Gallaher Ltd.,
at man bl. a. kan trække pa det store
firmas meget moderne laboratorier,
hvor der foregår en avanceret pro-
dukt-udvikl ing.

Del i dansk
tobakssucces

Gallaher har pa sin side ønsket  at
fa del i den succes, de danske tobak-
ker efterhånden har Met pa ver-
densmarkedet, idet man ikke i Eng-
land fremstiller de specielt danske
tobakstyper. Som eksempler pa de
tobakker, Poul Petersen har haft
størst  glæde af pa verdensmarkedet,
kan nævnes „Stanwell" og „Royal Ti-
voli". Desuden har man en slagkraf-
tig ware i de amerikanske „Edge-
worth"-tobakker.

Ung ledelse
Bade Poul Petersens Cigar- og To-

baksfabriker og Erik Stokkebye
A/S, Odense, har en ung ledelse, der
kompletterer hinanden i en sådan
grad, at man vii kunne udnytte for-
delene ved stordrift mest muligt.

Der vii ske en koordination på
de fleste områder inden for de to
virksomheder, og bestyrelsen for
Erik Stokkebye A/S, hvis for-
mand er professor Allan Philip,
Kobenhavn, vii blive udvidet
med tobaksfabrikant Poul Peter-
sen, Horsens, der endvidere er
blevet anmodet om endnu i to år
at fortsætte som direktor i det
ny firma.

Direktionen vii bestå  af Peter Stok-
kebye (administrerende direktør),
Carl Ulrich, begge Odense, og Jens
Poul Petersen samt Bent. Josiasen,
Horsens.

- Grunden til, at vi har indvilget i
at indtræde i Gallaher Limitid, er,
at vi har tillid til det engelske firma,

siger Jens Poul Petersen. - Det er et
af de fineste firmaer inden for to-
baksbranchen.

Ydermere har vor produktion så
store ligheder med Gallaher's, idet
englnderne også producerer cigarer
og shagtobak. Og forst og fremmest
har det tiltalt os, at det er virkelige
kvalitetsvarer, det engelske firma
fremstiller. Vi er drevet af ønsket  om
at bevare yore markeder og heist ud-
bygge dem.

Det gælder f. eks. markedet i
USA og Canada. Hvis ikke vi sik-
rer os kapital, kan vi risikere en
dag at stå i den situation, at vi
simpelthen ikke kan levere den
mængde varer, der onskes.

Styrkelse af salget
Sammenslutningen vii betyde star-

re salgsslagstyrke for Horsens-fir-
maet i England, hvor man f. eks. me-
get hurtigt vii kunne præsentere de
danske tobaksvarer i de 200 super-
markeder under

Gallaher-koncernen, og dette er af enorm betydning
for en dansk virksomhed. Desuden vii
englænderne pa deres side kunne
tr kke pa den sagkundskab, dan-
skerne har inden for cigar-fremstil-
lingen.

- Min bror Hans Christian er
for tiden under uddannelse i
USA, siger Jens Poul Petersen.
Han fortsætter sin uddannelse
til den er slut til sommer. Deref-
ter er det meningen, at han især
skal tage sig af vor eksport.

Forst Arena -
'nu Poul Petersen

Poul Petersens Cigar- og Tobaksfa-
briker optagelse at engelsk kapital
er det andet tilfælde  af denne art i
Horsens inden for kort tid. For nogen
tid siden indgik Arena i samarbejde
med Rank-koncernen, og virksomhe-
den skal for fremtiden producere un-

Bent Josiasen

der navnet Rank-Arena. Poul Peter-
sens fabrikker skifter ikke navn,
men vii fremdeles producere sine va-
rer under deres sædvanlige  beteg-
nelser.

Jens Poul Petersen og hans med-
direktor i samarbejdet med
Odense-virksomheden, Bent Jo-
siasen, udtaler, at det pa grund
af de okonomiske forhold her-
hjemme for tiden er vanskeligt
for danske virksomheder at skaf-
fe tilstrækkelig kapital til en
fortsat ekspansion. Derfor har
man tilsluttet sig Gallaher Limi-
tid, og man venter sig meget af
fremtiden. For Gallaher vii sam-
arbejdet betyde, at man nu sik-
kert vii få mere at se til Galla-
her-produkterne i de danke f or-
retninger.
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