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Expandet ændrer navn til Kyocera Senco Denmark A/S 
 
Kære Leverandør 

Hvis De ikke allerede har hørt det, er vi glade for at kunne informere Dem om, at gennem en målrettet 
erhvervelse, og for at hjælpe med at diversificere deres forretningsmæssige interesser, overtog Kyocera, 
SENCO Holdings Inc i august i år. Opkøbet hjælper med at styrke Kyocera's position som leverandør til 
byggesektoren på de amerikanske og europæiske markeder.  

Ved at erhverve fastgørelses- og værktøjsvirksomheden SENCO, som har en stærk markedsposition i 
USA, Europa og Australien/ Asien er det Kyocera’s mål at udnytte synergier inden for sine relevante 
koncernselskaber for at udvide salget globalt.  

Vi er glade for at være en del af en større global forretning og for at afspejle Kyocera’s ejerskab kan vi 
informere om at alle Senco-virksomheder i hele Europa per 1. januar 2018 skifter navn til Kyocera Senco. 
Navneændringen har ingen indflydelse på branding af vores produkter, som fortsætter som førhen. 
Endvidere kan vi informerer om at Kyocera Senco Denmark per 1. januar 2018 er distributør af Senco 
værktøjer og fastgørelsesmidler i Danmark & Island.  

Det nye firmanavn er angivet nedenfor. Kyocera Senco Denmark A/S vil opretholde samme moms- og 
selskabsregistreringsnummer.  

Current company name New company name Comp. Reg. No. VAT number 
Expandet Screw Anchors A/S  KYOCERA SENCO Denmark A/S 27457959 DK27457959 

I første kvartal af 2018 vil vi gradvist tilpasse alle vores virksomhedsopgørelser til den nye husstil.Har De 
spørgsmål, er De velkommen til at kontakte vores kundeservice eller Deres lokale konsulent som gerne 
hjælper Dem.  

I mellemtiden vil vi sætte pris på, at De underretter de relevante personer i Deres organisation om disse 
ændringer og sørger for, at Deres systemer og administrationsoptegnelser ændres i overensstemmelse 
hermed. Vi vil også få nye e-mailadresser, og vi vender tilbage herom.  

Med venlig hilsen, 
 
 
 
Jens Mortensen 
Business Unit Manager 
Kyocera Senco Denmark A/S 


