
Sønderborg Køkkenet får ny ejer
Pr. 15. oktober 2021 overtager Chris Christensen Sønderborg 
Køkkenindustri A/S efter at den tidligere ejer, Johnny Petersen, har 
beslutttet sig for at gå på pension.

“Det har været en svær beslutning, der har været på vej det seneseste år. Efter at 
have været med til at etablere firmaet og drevet det i over 40 år, er det ikke uden 
følelser, at jeg giver virksomheden videre til nye og yngre kræfter. Jeg er glad for, 
at det er lykkes at finde en ny ejer, der har erfaring fra branchen og som kan drive 
virksomheden videre,” siger Johnny og fortsætter, “Det er det helt rigtige tidspunkt 
på et marked i stabil vækst og jeg er sikker på, at Sønderborg Køkkenet således kan 
fortsætte sit virke ind i fremtiden.”

Chris Christensen, der overtager den sønderjyske køkkenfabrik, har en årelang 
erfaring fra branchen.

“Jeg er stolt og glæder mig til at føre stafetten videre i min nye rolle for 
virksomheden. Det er efter min overbevisning en meget velfungerende virksomhed 
med dygtige medarbejdere, som også fremadrettet bliver fundament for at sikre 
det høje kvalitets- og serviceniveau, som virksomheden er kendt for,” udtaler Chris 
Christensen.

“Jeg er for tiden bosættende i det nordjyske, men min familie og jeg agter med 
tiden at flytte til det sønderjyske. Jeg vil dog allerede bosætte mig på nuværende 
for at kunne være tæt på virksomheden,” fortsætter Chris Christensen. “Jeg håber, at 
alle vil tage godt imod dette skifte og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde 
med alle medarbejdere, samarbejdspartnere i ind- og udland samt tidligere, 
nuværende og kommende kunder.

Der vil blive afholdt en reception på et senere tidspunkt. Mere info herom følger.

Vi står gerne til rådighed for yderligere information. Kontakt venligst på tlf. 74 42 
92 20

Med venlig hilsen

Conny E. Benthin
SØNDERBORG KØKKENET
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