Pressemeddelelse onsdag d. 27-04-2022

Ny CEO med en lang karriere indenfor high-tech software og electronics udpeget til
elektronikvirksomheden estron a/s
Det er med glæde at bestyrelsen for estron a/s byder velkommen til Peter Lyhne Uhrenholt, der er startet som
ny CEO d. 25. april 2022.
Peter Lyhne Uhrenholt overtager stafetten fra Charlotte Aahøj Kert, der har fungeret som interim CEO, siden
Kim Nyborg Carlsen trådte tilbage med udgangen af december. Med Peters tiltrædelse vender Charlotte tilbage
som CFO. Charlotte og ledergruppen har i samarbejde løftet opgaven på fornemmeste vis og estron er kommet
godt fra start i det nye år. Ledergruppen og bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Peter og den erfaring han
bringer på banen, så virksomheden fortsat kan vækste og leve op til de høje ambitioner.
Det er med en solid erfaring i bagagen med mere end 20 års topledererfaring fra en række virksomheder og
forskellige brancher samt bestyrelsesarbejder, at Peter overtager roret. Peter kommer senest fra den
internationale virksomhed Triax A/S, hvor han har haft stillingen først som produktdirektør og de senest godt 4
år som CEO.
Bestyrelsen udtaler: ”Vi er meget glade for at Peter har sagt ja til stillingen som CEO og til at blive en del af
estron teamet. Peter har en tung CEO-profil med en lang karriere indenfor high-tech software og electronics på
internationalt plan. Han kombinerer en teknisk forståelse og nysgerrighed med en kommerciel,
forretningsorienteret profil, som vi vurderer, er afgørende for at kunne lede estron og videreudvikle
virksomheden.”
Med en stigende efterspørgsel, nye produkter i støbeskeen, og produktionsopstart i Mexico er der nok at tage
fat på. Peter Lyhne Uhrenholt siger: ”Det er med stor glæde og ydmyghed at jeg nu er med ombord hos estronteamet, der gennem mange år har bevist deres værdier og styrker i markedet. estron har nogle fantastiske
kompetencer og produkter, der i den grad er relevante for kunderne og dermed grundlaget for yderligere
vækst. Jeg ser frem til at fortsætte den positive udvikling og sammen med teamet at fortsætte ekspansionen.”
Om estron
estron er internationalt førende indenfor udvikling og produktion af ultrafine litzetråde, miniature-kabler og
konnektorer til høreapparater samt kabler og stik til in-ear høretelefoner og two-way-communication.
Virksomheden, der blev etableret i 1994, ligger i Them ved Silkeborg, og har produktion i Danmark, Vietnam og
Mexico. Produkterne bliver primært fremstillet i samarbejde med kunderne og en del produkter fremstilles på
specialbyggede maskiner af eget design. Kundeporteføljen inkluderer blandt andre de største globale
høreapparatsproducenter. Virksomheden beskæftiger mere end 400 medarbejdere totalt.

Kontakt for yderligere information
CEO i estron, Peter Lyhne Uhrenholt
estron a/s, Industrivej 5, DK-8653 Them
Tlf.: +45 22 42 64 59
Email: plu@estron.dk
Web: www.estron.dk

