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Familien bag Brunata har netop valgt at sælge virksomheden, på trods af at et tocifret 
millionunderskud på driften i 2015 er blevet vendt til vækst. Brunata, som bl.a. leverer varmemålere, er 
blevet solgt til den tyske virksomhed Minol for 575 mio. kr.  
Selvom det er lykkedes at skabe vækst, har Eva	FischerHansen, bestyrelsesformand i Brunata, og 
hendes familie stadig valgt at sælge. 
"Det slider på hele familien at arbejde så tæt sammen," fortæller Eva	Fischer	Hansen.  

	
Mange	år	i	familien 
Brunata har været en del af familien Fischers liv i mange år, da Eva Fischer Hansens far, Jens 
Peter Fischer	Hansen, har arbejdet i Brunata fra 1966, og i 1990 blev han hovedaktionær og direktør. 
Men det har ikke altid været nemt, og ifølge Eva	Fischer	Hansen har det til tider været svært at 
erkende, at familien ikke altid var i stand til at adskille det private og professionelle. 
Det var især, da økonomien blev presset, at samarbejdet i familien blev sværere.  
"Det kan være en udfordring når virksomheden diskuteres på familiemiddage, for så er direktørene 
uden for familien ikke med til at træffe beslutningerne," fortæller Eva	Fischer	Hansen.  
 
Hendes bror Klavs Fischer	Hansen var direktør til 2011, hvor han blev opsagt af sin far, som på det 
tidspunkt var bestyrelsesformand. Opsigelsen skyldtes ifølge Eva	Fischer	Hansen, at samarbejdet med 
broderen var for svært. 
 
"Det har været en stor udfordring følelsesmæssigt at erkende, at samarbejdet ikke fungerede."  
 
I de efterfølgende år stoppede hendes to andre søskende Carl Christian Fischer Trollo og 
Ane Fischer Rasmussen også i Brunata som en del af processen mod et salg.  
 
Eva Fischer fortæller, at kontakten til hendes bror Klavs Fischer	Hansen har været meget begrænset 
siden dengang, men håbet er, at familien kan genforenes, når salget er gået igennem.  
 
Familien overdrager Brunata til Minol 4. september, og derefter stopper Eva	Fischer	Hansensammen 
med resten af bestyrelsen. stkj@borsen.dk 


