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Topsil Gruppen ekspanderer: 
Ny fabrik i Copenhagen Cleantech Cluster 

Topsil Semiconductor Materials A/S har sent i dag underskrevet aftale med Frederikssund Kommune om 
køb af grund til opførelse af ny fabrik i den kommende cleantech park, Frederikssund. Den ny fabrik 
erstatter den nuværende fabrik i løbet af 2012 og er et vigtigt skridt til indfrielse af Topsil’s vækststrategi, 
som fordrer moderniseringer og udvidelse af produktionskapaciteten.  

”Fabrikken giver os de bedste forudsætninger for at imødekomme den markedsvækst, vi ser ind i de 
kommende år” siger administrerende direktør i Topsil, Keld Lindegaard Andersen. ”Vi øger nu 
produktionskapaciteten samtidig med at vi styrker konkurrenceevnen, blandt andet ved at gentænke flow 
og investere i mere avanceret teknologi”.  

”Det er en del af vores strategigrundlag kontinuerligt at forbedre Topils’ omkostningsposition gennem 
effektiviseringer og en højere udnyttelsesgrad af råsilicium. Den ny fabrik er en forudsætning for at sikre 
loyaliteten blandt vores kunder langt ud i fremtiden, samtidig med at vi tiltrækker nye. Fabrikken bliver en 
optimeret, skalerbar renrumsfabrik med kortere gennemløbstid og med teknologi som understøtter 
udvikling af nye produkter til højvækstområderne.” 

Etableringsomkostningerne anslås til cirka 205 mio. kr. fra 2010-2012, ud af et samlet investeringsbudget 
på cirka 290 mio. kr., med det største likviditetstræk i 2011. Investeringerne dækkes af pengestrømme fra 
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driften, committede lånefaciliteter samt en gennemført aktieemission i maj 2010 som genererede et 
nettoprovenu på 85 mio. kr. 

Fabrikken forventes færdigbygget i første halvår 2012, hvorefter en trinvis overflytning af maskiner og 
andet materiel fra den nuværende produktionsenhed vil pågå resten af året.  

Borgmester i Frederikssund Kommune, Ole Find Jensen, glæder sig over at kunne byde Topsil velkommen i 
kommunens nye cleantech park, efter Byrådets godkendelse af købsaftale sent onsdag aften. 

”Med Topsils beslutning får cleantech park projektet den bedst mulige start, og det er min overbevisning, at 
Topsil, når den nye fabrik står klar, vil fortsætte den markante udvikling, der har præget virksomheden de 
senere år. Samtidig vil Topsil være med til at inspirere og tiltrække nye virksomheder og blive en af 
grundpillerne i et attraktivt og innovativt erhvervsmiljø, der vil udvikle sig i de kommende år” siger Ole Find 
Jensen.  

Yderligere information 

Eventuelle spørgsmål til fondsbørsmeddelelser kan rettes til: 

 
Bestyrelsesformand Jens Borelli-Kjær, tlf. +45 40 16 14 82 
Adm. Direktør Keld Lindegaard Andersen, tlf. +45 21 70 87 72 
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