Ølsted den 23.02.2017

Opkøb og fortsat strategisk samarbejde styrker G. Funder

Det er med stor glæde, at vi kan offentliggøre, at Lemvigh-Müller netop har købt alle aktier i G. Funder A/S.
Lemvigh-Müller er Danmarks største stål- og teknikgrossist med kunder indenfor industri, bygge og anlæg
samt el- og VVS-installation og herudover også en betydelig leverandør til byggemarkeder og anden
detailhandel. Lemvigh-Müller har gennem længere tid haft en klar strategi om at udbygge sine aktiviteter
over for detailhandelen og anser denne branche som et vækstområde med høj prioritet.
Endnu flere muligheder fremover
G. Funder og Lemvigh-Müller er – i kraft af den måde vores produktprogrammer supplerer hinanden på – et
stærkt match. At G. Funder samtidig kommer til at indgå i en særdeles veldrevet koncern med over 1.200
medarbejdere og en omsætning tæt på 6 mia. kr. indebærer, at vi fremover vil kunne tilbyde et attraktivt
samarbejde med endnu flere muligheder end hidtil.
Vi fortsætter som et selvstændigt firma i Lemvigh-Müller-koncernen og beholder samme adresse samt
medarbejdere som hidtil. Ligeledes vil Michael Duus fortsat være en del af G. Funders bestyrelse.
Hen over året vil vi lægge en fælles strategi, som skal sikre, at alle vore kunder får mest muligt ud af vores
nye muligheder for at levere et bredt og konkurrencedygtigt produktprogram.
Fortsat adgang til stærkt indkøbsnetværk
I forbindelse med købet fortsætter vi det strategiske samarbejde, der har været imellem G. Funder og
sælgeren SAM koncernen, der er en meget veletableret sourcing-virksomhed inden for en lang række
produkter til dagligvarehandelen. Det betyder, at vi også i fremtiden vil kunne stille et omfattende og agilt
indkøbsnetværk i Europa og Fjernøsten til din rådighed.
Vi er overbeviste om, at vi med vores nye ejere og det fortsatte strategiske samarbejde har styrket alle parter
– og at vi samtidig har taget et stort skridt i retning af at blive en endnu mere attraktiv leverandør og partner i
fremtiden.

Med venlig hilsen

Peter Trangbæk
Direktør
G. Funder A/S
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