Generationsskifte i HWAM A/S i Hørning
Franske SEGUIN Group og danske HWAM A/S har besluttet at gå sammen og forstærke synergien i de to
selskabers samarbejde.
SEGUIN overtager 75% af aktierne i HWAM A/S og grundlægger Vagn Hvam Pedersen vil på et nærmere
aftalt tidspunkt efter sommerferien gå på pension. Medejer og udviklingschef, Torsten Hvam Sølund,
fratræder ligeså efter sommerferien, efter eget ønsker idet han ønsker at udforske nye muligheder.
Adm. direktør og 25 %´s medejer, Stefan Hvam Pedersen, fortsætter i sin stilling som adm. direktør og skal,
sammen med økonomidirektør Kasten Hvoldal, stå i spidsen for et nyt kapitel i den 46 år gamle virksomhed.
SEGUIN og HWAM A/S har arbejdet tæt sammen de seneste 15 år, hvor SEGUIN har opbygget salget af
HWAM´s brændeovne og pejseindsatse på det franske marked. Desuden har SEGUIN i en årrække ejet en
aktiepost i et fælles teknologiselskab.
SEGUIN har igennem de seneste 20 år opbygget en solid position på det franske marked for brændeovne,
pilleovne og pejseindsatse. I dag er SEGUIN én af de mest markante aktører på det franske marked, men
også med eksport til en række lande. HWAM A/S har en eksportandel tæt på 85%, samtidig med en stærk
position på hjemmemarkedet.
Begge selskaber fortsætter som selvstændige virksomheder med hver deres navn, mens en række
platforme som salg, distribution, produktion, produktudvikling og marketing optimeres for at skabe mere
synergi og et større output til følge.
Aymeric de Galembert, SEGUIN Group: (President SEGUIN Group)
“This is the continuation of more than 15 years close collaboration between the two family-owned
companies, and a nice new chapter we are happy to write with Stefan”.
Stefan Hvam Pedersen, HWAM A/S (Adm. direktør HWAM A/S)
“Brændeovnsbranchen i Europa er i forandring og med SEGUINs overtagelsen af en stor aktiepost i HWAM,
er der skabt en base, hvorfra vi kan udvikle begge selskaber, nu med endnu mere fokus i et særdeles
konkurrencepræget marked”.
Vagn Hvam Pedersen, HWAM A/S: (Grundlægger HWAM A/S)
“Det er 46 år siden jeg startede HWAM, med ønsket om at være herre i eget hus og opbygge en spændende
virksomhed. Jeg glæder mig over, at SEGUIN, som på flere punkter har været vores tætte partner i mange
år, nu træder helt tæt på som medejer og hovedaktionær. Det har været vigtigt for mig, at vi fortsætter med
udviklingen af vores danske produktion, som er toptrimmet til vækst”.

