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Marius Pedersen-koncernen tilbage på danske hænder 
 
Entreprenør Marius Pedersens Fond og Veolia Propreté har indgået aftale om, at fonden køber Veolias 
aktiepost i Marius Pedersen-koncernen, der er Danmarks førende miljøvirksomhed inden for affalds-
indsamling, -sortering og genanvendelse/genbrug. 
 
Siden 2001 har Veolia med hovedsæde i Paris ejet 65 procent af aktierne i Marius Pedersen-
koncernen. Veolia har haft sin aktiepost udbudt til salg via SEB Corporate Finance i en periode, og der 
har i nogle måneder været ført forhandlinger om fondens erhvervelse heraf. Før handelen kan gen-
nemføres, skal Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med de erhvervsdrivende fonde, give sit samtykke. 
Det vil forventeligt ske i løbet af juni. 
 
”Fondens formål er at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for virksomhedens fortsatte be-
ståen og udvikling. Det er derfor, at fondsbestyrelsen har besluttet at købe aktierne tilbage, og det tror 
jeg, at der er forståelse for i Erhvervsstyrelsen”, udtaler Uffe Tønning Hansen, der er formand for be-
styrelsen i Entreprenør Marius Pedersens Fond. 
 
Foruden Danmark har Marius Pedersen aktiviteter i Tjekkiet og Slovakiet. De blev etableret i årene 
efter fløjlsrevolutionen i 1989, og har navnlig i Tjekkiet haft en betydelig vækst. I begge lande er Marius 
Pedersen i dag førende inden for affaldshåndtering. 
 
Koncernen havde i 2013 en omsætning på godt 2,6 milliarder kroner og beskæftiger flere end 4000 
medarbejdere i de tre lande. 
 
At Entreprenør Marius Pedersens Fond bliver eneejer medfører ikke ændringer i organisationen under 
bestyrelsesniveau. De franske medlemmer udtræder af koncernens bestyrelse, og fondsbestyrelsen vil 
snarest udpege nye.  
 
I øvrigt henvises til Veolias pressemeddelelse. 
 
 
Ferritslev, 6. juni 2014 
På vegne af bestyrelsen for Entreprenør Marius Pedersens Fond 
 
 
 
Uffe Tønning Hansen 
 
 
 
Henvendelse vedrørende denne pressemeddelelse: 
 
Spørgsmål om fonden til  
bestyrelsesformand Uffe Tønning Hansen, fond@mariuspedersen.dk, mobil 24 23 27 54. 
 
Spørgsmål om selskabet til  
formand for koncernbestyrelsen Finn Junge Andersen, jungarn@gmail.com, mobil 40 43 94 05 


