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G&O Maritime Group accelererer væksten med køb af Hans Jensen Lubricators 

G&O Maritime Group – der som leverandør til den globale maritime industri fremstiller en række 

nicheprodukter til førende rederier, skibsværfter og motorproducenter – forfølger vækststrategien og 

køber Hans Jensen Lubricators. Virksomheden er verdens førende leverandør af avancerede 

cylindersmøresystemer til 2-takts marine motorer og har egen udviklings-, produktions- og 

serviceorganisation. 

Hans Jensen Lubricators har hovedsæde i Hadsund og kontorer i Singapore og Shanghai samt 87 

medarbejdere, der udvikler, producerer og servicerer energieffektive cylindersmøresystemer til rederier og 

motorproducenter på det globale marked. I 2020/21 skabte virksomheden et bruttoresultat på 60 mio. kr. 

og et resultat før skat på 21 mio. kr. Hans Jensen Lubricators supplerer G&O Maritime Groups eksisterende 

aktiviteter inden for området Propulsion Management med fokus på at optimere driften af hovedmotorer 

og understøtte rederiernes vigtige opgave i at benytte nye og mere miljøvenlige brændstoffer.   

”Vi er glade for at tage et vigtigt strategisk skridt og byde hele holdet bag Hans Jensen Lubricators 

velkommen som en del af G&O Maritime Group. Hans Jensen Lubricators har siden 1917 skabt en fantastisk 

virksomhed med en stærk markedsposition og produkter, der er i en klasse for sig og understøtter den 

grønne omstilling. Sammen styrker vi koncernens internationale tilstedeværelse markant, og vi ser frem til 

at trække på de stærke udviklingskompetencer i Hans Jensen Lubricators og samarbejde tæt med de 

erfarne medarbejdere om at accelerere væksten, når vi fremover kan gå til kunderne sammen og tilbyde 

endnu stærkere løsninger,” siger Morten Pilnov, CEO i G&O Maritime Group. 

Hans Jensen Lubricators fortsætter sin egen produktion af cylindersmøresystemer i Hadsund og under eget 

navn som en del af G&O Maritime Group. Koncernen vil styrke salgsindsatsen inden for nybygninger og 

opgraderinger samt systematisere tilgangen til serviceopgaver for flere kunder på tværs af virksomhederne 

for at understøtte ambitionen om at skabe markant omsætningsvækst og udbygge den grønne profil 

understøttet af investeringer i teknologi og produktudvikling. 

De nuværende ejere af Hans Jensen Lubricators fortsætter i den daglige ledelse og investerer ved samme 

lejlighed i G&O Maritime Group, hvor de vil have en ejerandel på omkring 15%. CEO Rasmus Hans Jensen 

og CCO Christian Hans Jensen fortsætter i deres nuværende positioner, ligesom Hans Peter Jensen fortsat 

bidrager i en central konsulentrolle. 

”Vi glæder os til samarbejdet med de øvrige virksomheder i G&O Maritime Group om at udnytte de store 

muligheder i et maritimt marked, hvor den grønne omstilling viser berettigelsen for vores produkter som 

aldrig før. Den øgede efterspørgsel efter vores unikke og innovative produkter medfører, at vi med en 

stærk organisation i ryggen og større finansielle muskler kan accelerere vores vækst. For familien har det 

været vigtigt at finde den rigtige partner at udvikle virksomheden sammen med. Vi har gennem længere tid 

haft en tæt dialog med både G&O Maritime Group og Polaris, som er de helt rigtige partnere for os, når vi 

skriver det næste kapitel i historien om Hans Jensen Lubricators,” siger Rasmus Hans Jensen, CEO og 

medejer af Hans Jensen Lubricators. 

”Vi har gennem lang tid set Hans Jensen Lubricators som et perfekt match for G&O Maritime Group. Derfor 

er vi glade for, at det er lykkedes at byde selskabet velkommen i gruppen, som vil blive styrket og bedre kan 

udfolde enkeltvirksomhedernes potentiale og derved øge væksten på det globale maritime marked, der i 

stigende grad efterspørger koncernens grønne løsninger,” siger Rune Lillie Gornitzka, Partner i Polaris. 

Transaktionen skal understøtte den fremtidige vækst i både Hans Jensen Lubricators og G&O Maritime 

Group og medfører ingen ændringer i eksisterende samarbejdsaftaler eller kundeforhold. 



Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen. 

Yderligere information: 

Morten Pilnov, CEO i G&O Maritime Group, +45 24 41 13 60 

Rasmus Hans Jensen, CEO og medejer af Hans Jensen Lubricators, +45 51 90 46 61 

Rune Lillie Gornitzka, Partner i Polaris, +45 24 62 14 64 

 

Om G&O Maritime Group 

G&O Maritime Group er et maritimt konglomerat, der blev etableret ved Gertsen & Olufsens opkøb af 

virksomhederne Atlas Incinerators, Pres-Vac Engineering og Heco International. Virksomhederne har alle en 

lang og stolt historie, der går tilbage til 1945, og er i dag aktive inden for divisionerne; 

Propulsion Management, der med vibrationskompensatorer og stempelstangspakdåser i samarbejde med 

motorproducenter og rederier fokuserer på at optimere driften af hovedmotorer og understøtter den 

vigtige opgave i at benytte nye og mere miljøvenlige brændstoffer; 

Tank Management, der med PV-ventiler sikrer tankskibe mod utilsigtet overtryk eller vakuum i tankene og 

samtidig beskytter mod brandfare samt sikrer, at emissioner fra lasten fastholdes på et minimum i henhold 

til IMO-standarder; 

Water & Waste management, der med forbrændingsanlæg og biologiske vandrensningsanlæg til skibe, 

offshore installationer og landbaserede anlæg i fjerntliggende områder sikrer, at spildevand bliver renset 

inden udledning, mens affald og olierester brændes ved høje temperaturer for derved at mindske 

udledning af SOX og NOX i henhold til IMO-standarder. 

Virksomhederne i koncernen servicerer de førende aktører i den globale maritime industri samt de ledende 

aktører i offshoreindustrien. I dag har G&O Maritime Group omkring 200 medarbejdere og hovedsæde i 

Allerød med produktion i Hedensted og Vordingborg og Kina samt licensproduktion i Korea. Se mere på 

www.gomg.dk  

Om Hans Jensen Lubricators 

Hans Jensen Lubricators er verdens førende internationale leverandør inden for udvikling, produktion, 

markedsføring og service af cylindersmøresystemer til 2-takts marine motorer. Virksomheden blev stiftet i 

1917 og har hovedsæde i Hadsund, kontorer i Singapore og Shanghai og 87 medarbejdere. Hans Jensen 

Lubricators tilbyder et bredt produktsortiment og over 100 års erfaring i innovativ produktudvikling, 

kreative løsninger og effektiv installation af kvalitetsprodukter. Se mere på www.hjlubri.dk 
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