
  

 

             

 Preben Christensen overlader trygt nøglerne til den nye direktør Anders Martin Davidsen.    

 Generationsskifte hos Sindal Stålindustri ApS, SST 

Direktør for Sindal Stålindustri ApS, SST, Preben Christensen, har solgt 

alle sine anparter i virksomheden til Anders Martin Davidsen, Aalborg. 

Generationsskiftet har været under forberedelse de sidste to år, og 

målet har været at videreføre aktiviteterne i de eksisterende faciliteter i 

Hjørring samt fastholde og udvikle virksomheden til glæde både for 

medarbejdere og den store kundekreds i Danmark og på 

eksportmarkederne. 

Preben Christensen, der har været direktør for Sindal Stålindustri ApS, SST siden 1995 kan 

nu, efter virksomheden i de sidste to år har arbejdet målrettet på et generationsskifte, glæde 

sig over at have fundet den helt rigtige køber til Sindal Stålindustri ApS, SST. Valget er faldet 

på Anders Martin Davidsen, der har en baggrund som elektriker og civiløkonom.  

 Vigtigt med både indsigt og erfaring  

Det har været vigtigt for Preben Christensen at finde en køber med både teknisk og 

økonomisk indsigt og erfaring til at videreføre virksomhedes drift og udvikling. Sindal 

Stålindustri ApS, SST har siden etableringen i 1995 udviklet sig til Danmarks største 

producent af rustfaste standard og special-tilpassede kapslinger til el-industrien. 
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Preben Christensen sikrer en glidende overgang    

Preben Christensen forbliver i virksomheden i mindst et år for at sikre, at generationsskiftet 

kommer til at ske så glidende som muligt. Det er vigtigt, at få alt know how videregivet til 

den nye ejer og direktør Anders Martin Davidsen samtidig med, at det gode forhold til 

virksomhedens mange kunder fortsætter. 

 Vigtigt med både indsigt og erfaring  

Anders Martin Davidsen kommer med en baggrund som elektriker og civiløkonom, og har 

samtidig et godt kendskab til branchen og dens produkter. I den første del af sin karriere var 

han ansat indenfor eksportsalg af tekniske produkter, bl.a. hos CUBIC som Area Sales 

Manager. De sidste 14 år har Anders Martin Davidsen drevet en ordreproducerende 

produktionsvirksomhed, hvilket giver ham godt fundament for at drive og videreudvikle 

Sindal Stålindustri ApS, SST. 

 

Vi ser frem til et godt og udviklende samarbejde, og glæder os til at byde alle interesserede 

velkommen på adressen.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Sindal Stålindustri ApS  

W. Brüels Vej 10-12 

DK-9800 Hjørring 

Tlf. +4598904220 

www.sindal-steelindustry.dk 
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