Hydract A/S matcher vækstplaner med professionel bestyrelse
Hydracts vækstplaner matches nu med vores nye bestyrelse. Det er en fornøjelse her på kvindernes kampdag
at stille med så stærkt et team til at bringe Hydract videre på vækstkursen.
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"Hydract står ved begyndelsen af en spændende og udfordrende rejse, hvor vi skal lancere vores patenterede
vandhydraulik-teknologi globalt. Derfor har vi lagt megen vægt på rekrutteringen af en ny professionel
bestyrelse" lyder det fra CEO og stifter i Hydract, Peter Espersen
Med selskabsmeddelelsen af 8. marts 2021 om den planlagte notering på Nasdaq First North Growth Market,
kan vi nu løfte sløret for vores nye bestyrelse, som har været i arbejdstøjet siden 21. februar 2021.
Formanden udtaler: Jeg har fulgt Hydract gennem en periode og er meget imponeret over virksomhedens
produkter, kompetencer og innovationskraft. Jeg er stolt over at være en del af den nye bestyrelse, hvor vi nu
starter på den næste spændende fase af den forretningsmæssige udvikling. En forretningsmæssig udvikling,
der kræver både eksisterende og nye kompetencer. Sammensætningen af bestyrelsen er et bevidst
kompetencevalg set i relation til virksomhedens fremtidige strategi, behov og målsætninger. Jeg er helt
overbevist om, at vi både som team og enkeltvis kan bidrage til virksomhedens udvikling ift. diversitet i
kompetencer og erfaring.
Kort om den nye bestyrelse
•

Lars Johansson (formand). Bestyrelseserfaring gennem mere end 20 år, herunder bl.a. som formand
for HedeDanmark A/S, Orbicon A/S, Thor Trans A/S, Aetrex Central Europe samt PWT Group A/S.
Tidligere koncernchef i Dalgas Group / Det Danske Hedeselskab og administrerende direktør for Atea
A/S, Danmark, SAS Scandinavian Ground Service (SGS) og koncerndirektør i Systematic A/S.

•

Sara Sande er Vice President i Cooper Surgical, hvor hun har globalt ansvar for go-to-market setupog salgsudvikling. Tidligere har Sara Sande været salgsansvarlig i Novozymes, Food & Beverages, og
har derigennem bredt kendskab til Hydracts nuværende og fremtidige kunder.

•

Frank Poulsen er medejer og CEO for Simatek A/S, som producerer filtre blandt andet til
fødevareindustrien og bryggeribranchen. Tidligere har Frank Poulsen arbejdet med salgsledelse hos
Hydracts konkurrenter, herunder GEA AG, SPX Flow inc. og Pentair Südmo GmbH.

•

Ann Bodilsen er museumsinspektør ved De Kulturhistoriske Museer i Holstebro og er tidligere
bestyrelsesformand for Hydract A/S og KM Rustfri A/S. Hun er gift med stifter og CEO i Hydract A/S,
Peter Espersen, og er indirekte ejer i Hydract A/S med 14.46%.

Om Hydract A/S
Hydracts mission er at udvikle ventiler og andre produkter og services, som bidrager markant til den grønne
omstilling i procesindustrier, hvor der stilles krav til hygiejnisk produktion, og som samtidig skaber betydelige
konkurrencefordele for Hydracts kunder. Hydract vil udbrede Hydract-teknologien globalt, drevet af
kundernes behov for løsninger der forbedrer deres time-to-market, produktspild, klimaaftryk,
energiomkostninger og fødevaresikkerhed.
Hydract og bestyrelsen glæder sig til at arbejde med Hydract som vækstcase!!
www.hydract.com/investor

