NYT EJERSKAB OG GENNEMGRIBENDE
PROFESSIONALISERING GIVER VIRKSOMHED VOKSEVÆRK
Den østjyske virksomhed IQ Metal har gennemgået en imponerende
udvikling. For få år siden hed virksomheden Brændstrup Maskinfabrik
og var et mindre smedeværksted – i dag hedder virksomheden IQ
Metal og er en international industriel underleverandør med store
kunder i blandt andet vindmølle- og medicinalindustrien. Til grund for
denne udvikling ligger blandt andet en virksomhedsoverdragelse og
en ny ejerleder, der med en gennemgribende professionalisering og
outsourcing strategi har transformeret virksomheden.
Fra lønmodtager til ejerleder
I 2007 opkøbte Bo Fischer Larsen Brændstrup Maskinfabrik sammen
med virksomhedens daværende produktionschef, Jesper Zacher Nielsen.
Opkøbet blev foretaget som et kombineret management buy out/buy in,
da Bo Fischer Larsen kom til virksomheden fra en stilling som fabriks
direktør i en lignende virksomhed i lokalområdet. De to nye ejere havde
derfor et indgående kendskab til branchen, men dette til trods, forløb
tiden efter opkøbet ikke helt som planlagt.
Et opkøb med alle odds imod sig
Virksomhedsoverdragelsen trådte officielt i kraft pr. 1. august 2007,
hvilket med Bo Fischer Larsens ord var ”ca. fem minutter i krisen”. Krisen
satte yderligere pres på en industri, som allerede i tiden forinden havde
svære kår herhjemme – særligt grundet konkurrencen fra lavtlønslandene
i Fjernøsten:

“

Meget produktion rykkede i perioden østover, og det gjorde selv
følgelig, at det var en svær tid at komme ind på markedet. De er gode
til at lave huller i metal i Kina, endda rigtig gode. Så vi måtte jo prøve at
differentiere os på noget andet.

”

De to ny udklækkede ejerledere måtte derfor tænke strategisk, hvis
de skulle overleve i en branche, der i denne tid havde dystre udsigter
herhjemme.
En simpel og fremadrettet strategi
For Bo Fischer Larsen var det fra starten vigtigt at geare virksomhedens
produktion til markedet og kundernes behov:

Bo Fischer Larsen, IQ Metal

IQ Metals fabrik i Stettin, Polen

“

Jeg har altid arbejdet med de klassiske værktøjer; slankning af faste
omkostninger, effektiviseringer, strategiske analyser osv. Jeg driver min
virksomhed som om den var andres. Sådan agerede jeg som leder, og
sådan agerer jeg som ejerleder.

”

For Bo Fischer Larsen er det essentielt altid at være forberedt på fremtiden
– også selvom den er uvis. Derfor bør man som ejerleder altid have en
exitplan, og ”drive sin virksomhed, som om den skal sælges i morgen”.
Dette kræver ifølge Bo Fischer Larsen, at man både er omstillingsparat,
men samtidigt kan tænke fremadrettet og strategisk. Det er nødvendigt at
kunne tilpasse virksomheden de stadigt mere omskiftelige markeder, men
uden at blive bange for at opstille langsigtede og ambitiøse mål:

“

Når folk tænker på ærgerrighed, så tænker de på Joakim Von And der
sidder og tæller pengesedler. Men vi ejerledere er nødt til at huske at være
ambitiøse – især os der kommer fra jantelovens land.

”

Virksomheden i dag – vækst og produktionsudvidelse
Ærgerrigheden kom blandt andet til udtryk, da IQ Metal i 2010 udvidede
deres kapacitet ved at etablere produktion i Polens Vestpommern region.
Her har de fundet en unik blanding af tilgængelighed, kosteffektivitet
og kompetent arbejdskraft, der har været et væsentligt fundament for
virksomhedens fortsatte vækst og strategiske positionering.
Trods en svær opstart, har Bo Fischer Larsen og Jesper Zacher Nielsen i
dag forvandlet Brændstrup Maskinfabrik til en industriel underleverandør
med en bred europæisk kundebase. IQ Metal kunne i 2014 præsentere et
årsregnskab med et overskud på næsten 10 millioner kroner, hvilket var en
firdobling af overskuddet fra året forinden.
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