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PRESSEMEDDELELSE 

 

Sorø, 1. februar 2022 

 

Bøgeris Transportbånd A/S får ny ejer 

 

Efter 39 års dedikeret ejerskab og kontinuerlig udvikling af virksomheden har Hans Kristian Nielsen (HC) og 

Bjarke Birch Nielsen valgt at sælge deres kapitalandele til Niels Burcharth A/S.  

Bøgeris Transportbånd A/S har altid stået for god service indenfor transportbånd i hele Danmark og 

primært på Sjælland. Den gode kundeservice har altid været virksomhedens DNA – det vil det fortsat være. 

Med et bredt spektrum af kompetencer indenfor montage af transportbånd samt vedligeholdelse og 

produktion af transportanlæg, er Bøgeris Transportbånd A/S blandt de førende inden for sit felt. 

Vi holder din produktion i gang – dag og nat. 

HC Nielsen og Bjarke Nielsen fortsætter i virksomhedens ledelse, så vores samarbejdspartnere fremadrettet 

vil møde de samme mennesker og opleve samme høje serviceniveau – blot med endnu flere muligheder og 

endnu bredere produktprogram. 

 

Bestyrelsesformand Bjarke Birch Nielsen, Bøgeris Transportbånd A/S udtaler: 

”Vi i Bøgeris Transportbånd A/S er overbevist om, at vi har fundet den helt rigtige køber, som kommer med 

et stærkt supplement og meget kompetent ledelse og erfarne medarbejdere, og som kan bringe 

virksomheden i en endnu stærkere og mere fremtidssikker position. Bøgeris Transportbånd A/S vil fortsat 

blive drevet fra adressen på Kragelundsvej 8 i Sorø” 

 

Nicolai Hansen, CEO, Niels Burcharth A/S udtaler: 

“Vi er glade for at få muligheden for at overtage ejerskabet af Bøgeris Transportbånd A/S. Virksomheden 

har en lang tradition for at yde høj service til sine kunder, hvilket passer utroligt godt ind i vores måde at 

drive forretning på. Det kan kun lade sig gøre med engagerede og kompetente medarbejdere og en dygtig 

ledelse, der ønsker udvikling. Begge dele er i høj grad til stede, hvorfor vi ser frem til et fantastisk 

spændende samarbejde.” 

 

HC Nielsen CEO, Bøgeris Transportbånd A/S udtaler: 

”Efter ejerskab i 39 år har jeg valgt Niels Burcharth A/S til at overtage Bøgeris Transportbånd A/S. Jeg er 

overbevist om at Bøgeris Transportbånd A/S vil blive endnu stærkere på Sjælland og Øerne. Vi holder fast i 
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vores gode service og ikke mindst medarbejdere, der alle sammen har taget godt imod nyheden om det nye 

ejerskab. Jeg håber, at alle vores gode samarbejds- og servicepartnere også vil tage godt imod denne 

beslutning. Jeg vil blive i Bøgeris Transportbånd A/S i min. 2 år, som Direktør og kan kontaktes som 

sædvanlig. 

Samtidig vil jeg gerne takke alle leverandører, kunder og medarbejdere ikke mindst, for den tillid I har vist 

mig i de 39 år, jeg har haft Bøgeris Transportbånd A/S. 

Vi vil blive en endnu stærkere Service Partner.” 

 

Niels Burcharth A/S har hovedafdeling I Horsens hvorfra der konfektioneres transportbånd fra anerkendte 

producenter som Dunlop Conveyor Belting og Chiorino S.p.A. Desuden leverer og servicerer virksomheden 

special portløsninger til industri, logistik og luftfart. 

 

Eventuelle spørgsmål bedes venligst rettet til: 

HC Nielsen CEO, Bøgeris Transportbånd A/S, tlf. 2010 8771 (boegeris.dk) 

Nicolai Hansen, CEO, Niels Burcharth A/S, tlf. 4017 0504 (www.niels-burcharth.dk) 
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