Års samarbejde fører til fusion
Vi er glade og stolte over, at kunne offentliggøre at BELØ A/S Stålindustri og Simotec Aps har
sammenlagt aktiviteterne i et nyt fælles firma. Det fortsættende navn bliver Simotec A/S.
Fusionen får formelt virkning fra den 1. september 2021 og fra den dato vil Simotec A/S fremtræde
som en enhed over for vores kunder og samarbejdspartner.
Aktiviteterne fortsætter i de tidligere bygninger fra BELØ A/S, Rønnevej 1, 6240 Løgumkloster.
Beslutningen om sammenlægningen har været undervejs i et stykke tid, da BELØ A/S og Simotec
Aps igennem de senere år arbejdet tæt sammen om projekter i ind og udland. Fusionen skal også
ses i lys af at få løst et forestående generationsskifte hos Simotec Aps.
Det nye Simotec A/S består af 4 ejere, som har følgende ansvarsområder.

Johannes Simonsen

Bjarne Jacobsen

Jens Sørensen

Benny Skov

Salg og tilbudsgivning
tlf: 40 34 30 25
mail: jsi@simotec.dk

Projekter og administration
tlf: 20 43 79 27
mail: bja@simotec.dk

Udvikling og konstruktion
tlf: 21 63 20 89
mail: jso@simotec.dk

Produktionsleder
tlf: 40 59 42 14
mail: bsk@simotec.dk

Fremover vil vi primært satse på:
Blandeanlægsteknologi
Maskin- og stålkonstruktion – herunder bygningsstål.
Industriservice
Vi håber vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere vil tage godt imod os i det nye fælles
firma Simotec A/S. Vi satser på at opnå en langt bedre udnyttelse af ressourcerne end, hvis vi var
fortsat i to selvstændige selskaber. Vi er overbeviste om, at det at samle kræfterne i ét stærkt team
bliver til fordel for både kunder og medarbejdere, så vi i endnu højere grad kan tilbyde vores
kunder solide løsninger.
Alle påbegyndte ordre færdiggøres i det selskab ordren er indgået i. Ordre der ikke er påbegyndt
flyttes til det nye selskab.
Rønnevej 1 A
6240 Løgumkloster
74 77 72 19
www.simotec.dk
mail@simotec.dk
VAT: DK 42 62 95 88
Bank: Sydbank
Kontonr.: 7970 1549820

