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Med baggrund i stor omsætningsfremgang i 2010 indgår Scandinavian Brake Systems 

A/S nu i nyt europæisk joint venture inden for bilindustrien 

 
SBS-koncernen offentliggør i dag regnskabet for 2010, der viser fremgang i omsætningen på 12 
pct. i forhold til året før. Samtidig offentliggøres et nyt joint venture med tyske FTE Automotive 
GmbH, der er en førende leverandør af dele til bilindustrien. Med opførelsen af en ny fabrik i Slo-
vakiet vil de to partnere erobre markedsandele på verdensmarkedet for bremsecalipre. 

 
Den svendborgbaserede SBS-koncern kan i dag offentliggøre et regnskab for året 2010 med en stigning i 
omsætningen på mere end DKK 100 mio. til DKK 969 mio. Fremgangen på 12 pct. stammer fra koncernens 
aktiviteter inden for bremsedele til især motorcykler og biler samt distribution af autoreservedele over det 
meste af verden. Divisionen gav et overskud før skat på DKK 31 mio. mod DKK 21 mio. i 2009. 
 
Især området for bremsecalipre til biler har taget et stort spring fremad med en omsætningsfremgang på 23 

pct. og dermed den højeste omsætning nogensinde.  For yderligere at tage markedsandele indenfor bremse-
calipre indgår Scandinavian Brake Systems nu et samarbejde med FTE Automotive GmbH. 

 
Fokus på miljø giver global vækst 
Joint venture aftalen omfatter dannelsen af produktionsselskabet SBS-FTE Manufacturing Corporation, der 
etableres i Presov, Slovakiet. Den nye fabrik skal renovere bremsecalipre, som derefter genanvendes i biler-

nes bremsesystemer. 
 
Renoverede bremsecalipre er et forretningsområde, der med det stigende globale fokus på miljø og genbrug 
er i vækst både i Europa og i en række oversøiske regioner. I Europa støttes genbrugsprincippet inden for 
autodele blandt andet af EU-lovgivningen.   
 
SBS har været en af pionererne inden for renoverede bremsecalipre og har siden 1990’erne haft produktion i 

Støvring, ligesom virksomheden råder over produktionskapacitet for nystøbte calipre i Fjernøsten.  
 
Markante fordele for begge parter 
For begge virksomheder er der betydelige fordele ved joint venture projektet. SBS afsætter primært sine 
produkter på det frie reservedelsmarked. Med fabrikken i Slovakiet får SBS tilført ekstra kapacitet, som kan 
supplere den nuværende fabrik i Støvring, samt virksomhedens produktionskapacitet i Fjernøsten. Dermed 

forventer SBS at tage yderligere markedsandele indenfor calipre på det frie reservedelsmarked. 

 
FTE Automotive afsætter primært sine produkter til bilfabrikkerne og til disses eftermarkedsaktiviteter. FTE 
tilbyder ikke i dag calipre i sit sortiment, men med samarbejdet får virksomheden mulighed for at tilføje 
dette produktområde inden for hydrauliske bremsedele. Samtidig skal FTE også aftage varer fra SBS’ øvrige 
produktion. 
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Øget kapacitet og konkurrenceevne 
”Samarbejdet med FTE passer perfekt til os. Med aftalen og etableringen af SBS-FTE Manufacturing Corpora-
tion i Presov får vi øget vores produktionskapacitet og styrket konkurrenceevnen. Samtidig får vi med sam-
arbejdet med FTE mulighed for at afsætte vores øvrige produkter til kunder, vi ikke er inde hos i dag, men 
hvor FTE er en værdsat og vigtig leverandør”, siger Hans Fuglgaard, adm. direktør, Scandinavian Brake Sy-

stems A/S. 
 
Også FTE Automotive GmbH ser store muligheder i det nye samarbejde: ”Renoverede bremsecalipre er en 
naturlig forlængelse af vores ledende position som eksperter indenfor bremsehydraulik og koblinger på OE-
markedet til bilindustrien. For vores eftermarkeds-division er samarbejdsaftalen et vigtigt skridt mod at øge 
vores aktiviteter både i Europa og på oversøiske markeder. Samtidig kan vi med den nye produktionsaftale 

udvide vores indsats inden for miljørigtigt genbrug af bremseprodukter," siger Erik Lundtoft, direktør for 
Global Aftermarket i FTE Automotive GmbH. 
 
Det nye selskab vil stå produktionsklart fra midten af 2011, og vil indledningsvis beskæftige ca. 50 medar-
bejdere. Ejerforholdet i selskabet vil være 51 pct. til Scandinavian Brake Systems A/S og 49 pct. til FTE Au-

tomotive GmbH. Aftalen forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Scandinavian Brake Systems A/S nøg-
letal for 2011. 
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Scandinavian Brake Systems A/S er et dansk børsnoteret selskab, der i 2010 omsatte for godt DKK 969 mio. 
inden for udvikling, produktion og distribution af bremsedele og beslægtede sliddele til biler, motorcykler, 
vindmøller og specialområder. Virksomheden har hovedkontor i Svendborg og beskæftiger ca. 600 medar-
bejdere i Danmark, Tyskland og Frankrig. 
 
FTE Automotive GmbH er en førende tysk producent af hydrauliske bremsedele og koblinger med hovedkon-
tor i Ebern nord for Nürnberg og med afdelinger i bl.a. USA, Mexico, Brasilien, Kina og Indien. Virksomheden 

beskæftiger ca. 3.200 medarbejdere og omsætter årligt for ca. DKK 3 mia. 
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