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Vium, den 21.12.2022 
 
 
 
 
PRESSEMEDDELELSE 
 
 
 
 
 
 
Ny stærk ejerstruktur og kapitaludvidelse i Linatech A/S 
 
Bestyrelse, direktion og medarbejdere i Linatech A/S har arbejdet på en ambitiøs turn-around, og en kapitaludvidelse 
i virksomheden. Der er gennemført en lang række operationelle initiativer, som har forbedret driftsresultatet 
markant i det seneste regnskabsår, men efterfølgende nedskrivninger betød, at vi ikke nåede vores mål på 
bundlinjen.  
Til gengæld er der skabt et solidt fundament, og der er udarbejdet detaljerede planer, som skal sikre stærke resultater 
i 2022-23, og de kommende år. 
 
Den positive udvikling og de gode udsigter har også betydet, at bestyrelse og direktion har kunnet tiltrække nye 
investorer og ny kapital til Linatech A/S.  
De to hidtidige mindretalsaktionærer, Lars Lynge Maach og Jesper Lund Timmermann, har samtidig valgt at afhænde 
deres ejerandele, og derfor bliver det fremover en ny ejerkreds, en ny hovedaktionær og en ny bestyrelse.  
 
Ole Nielsen, investor og bosiddende i Herning, indtræder som hovedaktionær, og Adm. direktør Lars Rahbæk 
indtræder nu ligeledes i ejerkredsen. 
Den hidtidige bestyrelsesformand, Bjarne Lyngsø, samt Richard Pedersen og Lars Lynge Maach, udtræder alle af 
bestyrelsen, efter at have ydet en stor indsats i at styrke direktionen og tiltrække ny kapital. 
Dermed består ejerkredsen og bestyrelsen fremover af Martin Arberg, Ole Nielsen (bestyrelsesformand) og Lars 
Rahbæk.  
 
Med ny ejerkreds og frisk aktiekapital står Linatech væsentligt styrket til at skabe målrettet og profitabel vækst i de 
kommende år.  
Vi har en velbeskrevet strategiplan med syv forankrede kundesegmenter, gode og mangeårige leverandører, og ikke 
mindst en dedikeret og kompetent medarbejderstab.  
Vi skal fortsætte med at levere innovative løsninger i topkvalitet, og vi skal vokse organisk sammen med vores 
eksisterende og nye kunder. Det er en rejse, som vi alle ser frem til. 
 
For nærmere information kontakt venligst: 
Adm. direktør Lars Rahbæk, lra@linatech.dk eller 40 13 22 64. 
 
 
Med venlig hilsen 
Linatech A/S 

 
Lars Rahbæk 
Adm. Direktør 
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