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Færchfonden er tilbage i Faerch Group 
 

Færchfonden køber sig ind i Faerch Group, der er international frontløber inden for bæredygtige plastemballager og har 

hovedkvarter i Holstebro. Bestyrelsesformand for Færchfonden Annemette Færch fortæller, hvorfor fonden vender tilbage 

som medejer med 1%  i den virksomhed, Færchfamilien skabte i 1969 og efterfølgende sammen med Færchfonden solgte i 

2014 til EQT, og som A.P. Møller Holding har købt for nylig.  

 

”Det er en stor glæde for os, at Faerch Group i kraft af A.P. Møller Holdings opkøb i november 2020 igen er blevet en 

dansk familiekontrolleret virksomhed. Og vi er overordentlig glade for, at vi i Færchfonden i Holstebro igen i det små kan 

være med til at støtte, at væksten sker med hovedkvarter ud fra Nordvestjylland og på et bæredygtigt grundlag”, udtaler 

Annemette Færch. 

 

Faerch Group har i dag 16 fabrikker med over 2200 medarbejdere og har stærk fokus på bæredygtighed og cirkulær 

tankegang. Annemette Færch betoner også udviklingen af virksomheden: ”Faerch Group er en flere gange større og en 

endnu mere international virksomhed, end den gang Færch Holding og Færchfonden solgte den i 2014. Væksten er både 

sket organisk og gennem målrettede internationale opkøb, så Faerch Group er i dag førende inden for genanvendelig plast i 

produktionen. Det er glædeligt, at dygtige medarbejdere og nye ejere har lykkedes med at skabe disse resultater. Og med 

A.P Møller Holding som nye ejere er vi glade for at støtte op om deres visioner om bæredygtighed og cirkulær produktion. 

Færchfonden er derfor glad for og forventer sig meget af denne investering.” 

 

Annemette Færch ser købet som en naturlig del af Færchfondens rejse: ”Med købet af en lille del af Faerch Group har 

fonden styrket sin indsats inden for investeringer med en klar bæredygtig tilgang.” 

 

For A.P. Møller Holding er det især Faerch Groups styrkeposition inden for genanvendelse og cirkulær produktion, der gør 

virksomheden interessant. 

 

“Det er afgørende for A.P. Møller Holding, at vi kan være med til at bekæmpe forurening og klimaændringer igennem vores 

investeringer. Faerch Group er markedsleder i Europa inden for bæredygtig emballering af fødevarer igennem en cirkulær 

produktion. Det giver en unik position at ekspandere ud fra. Verden kalder på genanvendelse, og det er utrolig 

tilfredsstillende at se de kompetencer, Faerch Group har på feltet”, fortæller Henrik Poulsen, der er seniorrådgiver for A.P. 

Møller Holding, tidligere CEO i Ørsted A/S og ny bestyrelsesformand for Faerch Group. 

 

CEO i Faerch Group, Lars Gade Hansen, udtaler om det nye ejerskab og Færchfondens tilbagevenden til Faerch Group: 

”Faerch har gennemgået en kolosal udvikling siden, vi sidst var familiekontrolleret, men som virksomhed er vi stadig 

præget af de værdier, som blev skabt af Færchfamilien. Værdierne danner rammerne for vores fortsatte vækst og udvikling, 

og jeg oplever, at vores fokus på at være kernen i den cirkulære økonomi i den grad vinder indpas på markedet. Samtidig 

gør det mig stolt, at Færchfonden kommer tilbage i ejerskabet.”  

 

 

For yderligere information kontakt: 

Bestyrelsesformand i Færchfonden Annemette Færch, af@faerch.dk, 27 22 94 48 

 



Fakta: 

 Færchfonden er en erhvervsdrivende fond, der understøtter iværksætteri, erhverv, kultur og uddannelse i 

Nordvestjylland. 

 

 Faerch Group  blev grundlagt i Holstebro i 1969 af Færchfamilien, der solgte virksomheden i 2014 til 

kapitalfonden EQT.  

 

 Faerch Group er førende inden for produktion af emballage til fødevarer ud fra 100% genbrugs- og genanvendeligt 

materiale. Virksomheden har over 2.200 ansatte fordelt på 16 fabrikker i Danmark, Storbritannien, Frankrig, 

Italien, Polen, Spanien, Tjekkiet og Holland. 

 

 I november 2020 opkøbte A.P. Møller Holding Faerch Group, som de nu har solgt 1% af til Færchfonden. 

 

 


