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Ny adm. direktør til SKAKO Industries A/S
Torben Faurby, 56 år, vil den 1. august 2008 tiltræde som adm. direktør i industrivirksomheden
SKAKO Industries A/S, der har hovedsæde i Faaborg, og som omfatter forretningssegmenterne
maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton (selskaberne SKAKO A/S og Couvrot SA),
vibrationsudstyr til industrielt brug (selskabet SKAKO Comessa A/S) samt personlifte (selskabet
WorldLift Industries A/S).
Torben Faurby afløser direktør Carl Chr. Graversen, der har været konstitueret i stillingen siden 28.
februar 2007. Carl Chr. Graversen fortsætter som adm. direktør i datterselskabet SKAKO Comessa
A/S.
Ansættelsen af Torben Faurby sker som et led i den strategiændring, der er vedtaget i forbindelse
med navneændringen af VT Holding A/S til SKAKO Industries A/S, hvor fokus er ændret fra at
opkvalificere og sælge virksomhederne i gruppen til at videreudvikle på lang sigt. Torben Faurby´s
væsentligste opgave bliver derfor at gennemføre og videreudvikle de strategier, der er nævnt i
årsrapporten for 2007 samt ved seneste generalforsamling.
SKAKO Industries A/S er glade for at kunne tiltrække en velanskreven erhvervsmand som Torben
Faurby, der gennem sin viden, evner og solide erfaring med ledelse og markedsudvikling kan
dokumentere flotte resultater fra sine tidligere ansættelser i danske industrivirksomheder. Vi er
overbeviste om, at Torben Faurby er den rette mand til at stå i spidsen for SKAKO Industries A/S´
fortsatte internationale vækst og strategiske udvikling.
Torben Faurby er bl.a. uddannet Cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus og har tidligere arbejdet
i betonindustrien som adm. direktør i DanskSystemmørtel A/S, ligesom han har været adm. direktør
for bl.a. Stryhn´s A/S og HT Defta A/S. Han beklæder og har beklædt mange tillids- og bestyrelsesposter i industrien i Danmark.
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