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FONDSBØRSMEDDELELSE NR.  05-2014 
 
 
NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR FOR SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S 

 
Bestyrelsen for SBS har i dag indgået kontrakt med Mads Bonde Hansen, der er ansat som administrerende 

direktør for Scandinavian Brake Systems A/S. Mads Bonde Hansen tiltræder stillingen den 1. november 

2014. 

 
Ved Mads Bonde Hansens tiltræden fratræder Hans Fuglgaard som administrerende direktør for Scandinavi-

an Brake Systems A/S. Hans vil fortsætte som direktør i datterselskabet Notox A/S for at bringe denne virk-

somhed i position til et salg. 

 
Carsten Schmidt fortsætter som økonomidirektør/CFO.  

 
 
 
Tage Reinert 

Bestyrelsesformand  
 
 
 
Bilag: Pressemeddelelse af 28.04.2014 
 
 

 
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til: 
Tage Reinert, mobil: +45 4079 7099, e-mail: tage.reinert@icloud.com 
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PRESSEMEDDELELSE  

Svendborg, 28. april 2014 

Generationsskifte  

Ny mand i spidsen for Scandinavian Brake Systems A/S 

Globalt perspektiv med base på Fyn er et fællestræk mellem SBS og virksomhedens 

kommende adm. direktør Mads Bonde Hansen. Det skal bruges til at fortsætte udvik-

lingen mod nye markeder med flere produkter. Ledelsesskiftet sker på et gunstigt 

tidspunkt. Kvartalsregnskabet, der offentliggøres i dag, viser, at rekordomsætningen 

i 2013 følges op med en omsætningsvækst på 10 % i første kvartal i år.  

Efter 12 år på posten takker Hans Fuglgaard i en alder af 67 år af som adm. direktør for Scan-

dinavian Brake Systems A/S (SBS), når hans kontrakt udløber ved årets udgang. Det har væ-

ret planlagt længe, og dermed har bestyrelsen haft mulighed for en grundig proces med at 

finde den rette afløser til at stå i spidsen for koncernens ca. 450 medarbejdere.  

Valget er faldet på 46-årige Mads Bonde Hansen, der kommer fra en stilling som Vice president 

for Nordeuropa i Sapa Extrusion, der er verdensførende inden for ekstrudering af aluminium. 

Den internationale orientering er en fællesnævner igennem hele den foreløbige karriere, og det 

kommer helt naturligt til at fortsætte hos SBS. 

Bestyrelsesformand Tage Reinert: ”Med Mads Bonde Hansen får SBS fortsat en dynamisk leder 

med solid industriel erfaring. Han har leveret overbevisende resultater i virksomheder, der le-

ver af at udvikle og markedsføre industrielle produkter. Mads har ligesom SBS vist, at man 

godt kan have et globalt udsyn med base på Fyn. Det giver de rette forudsætninger for at fort-

sætte den solide, positive udvikling, som SBS, efter nogle udfordrende år, er inde i under Hans 

Fuglgaards dygtige ledelse.”  

Ledelsesskiftet sker på et gunstigt tidspunkt, hvor selskabet er inde i en positiv udvikling. SBS 

udvider med nye markeder i bl.a. Østeuropa og dækker nu området fra Ural til Reykjavik. I 

2013 fik SBS en rekordomsætning på DKK 1.033 mio., hvilket svarer til en fremgang på 9 % i 

forhold til 2012. Driftsresultatet viste en fremgang på DKK 22 mio. eller 44 % i forhold til 

2012, selvom afvikling af gæld udfordrer bundlinjen. Udviklingen afspejler sig også i regnska-

bet for første kvartal af 2014. Det viser en vækst i omsætning på 10 % sammenlignet med 

første kvartal sidste år, samtidig med at bundlinjen er markant forbedret.  

Mads Bonde Hansen: ”Jeg har sagt ja til den spændende udfordring, fordi jeg virkelig værd-

sætter SBS’ sunde kultur, der er gennemsyret af respekt for kvalitet og en forståelse af vigtig-

heden af hele tiden at udvikle og forbedre sig. Jeg skal ind og være en del af den udvikling, 

både hvad angår nye produkter og nye markeder og ikke mindst bidrage med mine erfaringer 

til at optimere SBS’ supply chain.”  

Mads Bonde Hansen tiltræder første november 2014. Hans Fuglgaard vil fortsætte som direktør i 

datterselskabet Notox A/S for at bringe denne virksomhed i position til et salg. 

Yderligere information:  

Tage Reinert, mobil: +45 4079 7099, e-mail: tage.reinert@icloud.com 

 

High-res billeder til download: http://download.rostrapr.com/?path=download/SBS/ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fakta vedr. Scandinavian Brake System A/S 
 Blev etableret i 1964 under navnet OBTEC. Skiftede i 2003 navn til Scandinavian Brake Systems 

A/S 

 

 SBS-koncernen delte i slutningen af 2012 virksomheden op i tre divisioner: 

o SBS Automotive: Produktion, renovering og distribution af bremsedele og relaterede slid-

dele til det automotive eftermarked 

o SBS Friction: Udvikling, produktion og distribution af bremsedele og friktionsløsninger til 

motorcykler og relaterede køretøjer samt vindmøller og andre specialiserede områder  

o Notox: Produktion og salg af partikelfiltre, der reducerer emission fra dieselmotorer 

 

CV: Mads Bonde Hansen  

 

Uddannelse: 

2005-2007: Executive MBA fra Aarhus School of Business. 

1995-1999: Diplom i Business Administration fra Odense Universitet. 

1987-1992: Produktionsingeniør fra Odense Teknikum. 

 

Erhvervserfaring: 

2014:  Vice president for Nordeuropa i Sapa Extrusion. 

2008-2013: Adm. direktør ved Hydro Aluminium Tønder A/S. 

1999-2008: Ledelsesstillinger hos hos Scanglas A/S. 

1996-1999: Fabrikschef hos H+H Industri A/S.   

1992-1996: Management Trainee og lederstillinger hos Ecco Sko A/S. 

 

Bestyrelsesposter: 

2008- :  Næstformand i Dansk Industri (Region Syddanmark).  

2008- :  Næstformand i ”Alucluster”. 

2011-2013: Bestyrelsesmedlem i Hydro Aluminium Ornago (Italien). 

2009-2011: Bestyrelsesmedlem i Hydro Aluminium Chrzanow (Polen). 

 


