PRESSEMEDDELELSE
5. generation overtager ledelsen
Den 1. september bliver dagen hvor Karsten Plum overlader ansvaret for og driften af
Plum Kemi Produktion A/S, nu blot PLUM A/S, til næste generation.
Næste generation er Ida Plum og hendes mand Poul Bertelsen. Ida har været ansat i
virksomheden siden 1994 og er i dag ansvarlig for alt indkøb, medens Poul Bertelsen
blev ansat for 5 år siden, og er i dag ansvarlig for salget. Begge har et indgående
kendskab til virksomheden og vil være i stand til at supplere hinanden. Poul
Bertelsen overtager stillingen som administrerende direktør.
Karsten Plum startede produktionen af Håndrens og Hudplejemidler i den gamle
Købmandsgård i 1965 og har dermed været med i alle de 40 år virksomheden har
eksisteret.
Virksomheden, der startede som en lille afdeling af Plums Jernforretning, har over
årene udviklet sig til en af de betydeligste og mest respekterede på sit felt i Norden,
med 65 medarbejdere, eksport til det meste af Europa og enkelte lande udenfor, med
en stor viden om håndhygiejne og produkter der giver et sundt og sikkert
arbejdsmiljø.

Generationsskiftet gennemføres efter en plan der er lagt for 5 år siden, og må derfor
siges at være velforberedt og opfylde nutidens krav til virksomhedsledelse.
”Det har ikke været et mål i sig selv at sikre videreførelsen indenfor familien, men”,
udtaler Karsten Plum, ”jeg føler der er noget værdifuldt i at holde en gammel,
overdraget kultur og et værdisæt ved lige, og at dette gøres bedst af en fra
familien”.
PLUM A/S flyttede fra de gamle lokaler i Assens midtby den 1. januar 2004 til helt
nybyggede lokaler på Frederik Plums Vej, og står på alle måder rustet til at tage
fremtidens udfordringer op.
Generationsskiftet markeres ved en sammenkomst på virksomheden, fredag, den 2.
september mellem kl. 13 og 16, hvor alle er velkomne.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til en af de tre implicerede på
telefon 6471 2112
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