
 
 

 
 

 
Böttcher Teknisk Gummi står stærkt før direktørskifte 
 

Kære Böttcher Teknisk Gummi samarbejdspartner. 
 
Teknisk Gummi Horsens A/S blev for snart tre år siden overtaget af tyske Böttcher Group. Integrationen er 
forløbet meget tilfredsstillende, og den tidligere ejer og fortsatte administrerende direktør, Keld Sund 
Nielsen, er nu klar til at overlade ledelsen af virksomheden til teknisk salgschef Michael Stidsen, der 
indtræder i stillingen 1. september. 
 
Michael Stidsen var blandt de første, jeg ansatte, da jeg selv overtog ledelsen i 2009. Han kender 
virksomheden indgående og har ledelsesmæssige, kommercielle og tekniske kompetencer til at favne over 
både produktion, salg og overordnet ledelse. Derudover har Michael i de senere år oparbejdet en stor 
kontaktflade og viden om produkter i den globale Böttcher-organisation, siger Keld Sund Nielsen. 
 
Michael Stidsen, 49 år og ansat siden 1. maj 2010, overtager ledelsen af en virksomhed med 26 dygtige 
medarbejdere, hvoraf flere har mange års anciennitet. Ud over at være en førende producent af 
gummivalser til industrielle formål har Böttcher Teknisk Gummi A/S fået tilført et langt bredere 
produktprogram af handelsvarer, gummiduge, ombytningsvalser og kemikalier, til først og fremmest den 
grafiske industri. Böttcher Group er globalt anerkendt som leverandør af kvalitetsprodukter til alle former 
for grafiske trykkerier og virksomheder.    
 
Böttchers opkøb af Teknisk Gummi har tilført virksomheden nye facetter og muligheder, som jeg glæder 
mig til at være med til at udvikle. Vi indgår nu i et stort netværk, som åbner mulighed for at øge eksporten 
af tekniske valseløsninger til industrien via søsterselskaber i udlandet. Vi er en del af verdens største 
gummivalseproducent, hvilket også giver mulighed for at finde nye og bedre løsninger til eksisterende 
kunder inden for tekniske valser. Derudover er målet, at vi udvikler os og bliver en aktiv samarbejdspartner 
på også det grafiske marked, siger Michael Stidsen. 
 
Böttcher Teknisk Gummi A/S øger i disse år omsætningen betydeligt, og de tyske ejere har klart 
tilkendegivet, at målet er at udvikle virksomheden i Danmark. I de første tre år er det efter aftale i 
forbindelse med købet foregået med Keld Sund Nielsen i spidsen for selskabet. Han blev oprindelig ansat 
som administrerende direktør 1. oktober 2009 og gennemførte en omfattende turn-around af 
virksomheden, inden han i begyndelsen af 2011 overtog den.   
 
Keld Sund Nielsen helliger sig nu sine andre aktiviteter, som består i bestyrelsesarbejde og investeringer i 
små og mellemstore industrivirksomheder - se mere på www.sundbusiness.com. 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte: 
 
Administrerende direktør Keld Sund Nielsen, sund@sundbusiness.com, tlf. 25 27 39 20  
Teknisk salgschef og kommende administrerende direktør Michael Stidsen, ms@tekniskgummi.dk  
tlf. 53 38 93 77 
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