
PRESSEMEDDELELSE – Granly Gruppen styrker den daglige ledelse 
 
 
I forbindelse med virksomhedens ambitiøse 2020/2025-planer, er det besluttet at styrke ledelsen 
i Granly Gruppen A/S yderligere. Granly Gruppen A/S ruster sig til fremtidig vækst og påbegynder 
glidende generationsskifte i forsigtigt tempo. 
 
I samråd med virksomhedens ejer og bestyrelsesformand, har Kjeld Vogt besluttet at forberede 
den videre udvikling og gradvist give stafetten videre, alt i respekt for ånden i virksomheden, 
kaldet ”The Granly Way”. Udviklingen er fastlagt i nøje samarbejde med alle virksomhedernes 
nøglemedarbejdere. 

 
Med anciennitet på over 25 år, heraf knap 10 år som direktør for RMG Steel i Ningbo (Kina) 
vender Brian Vogt hjem til Danmark med familien. 

Han har ydet en meget stor indsats for udviklingen af forretningen i Kina. 

Brian Vogt indtræder i direktionen for Granly Gruppen A/S, med ansvar for salg og 

internationale aktiviteter, først og fremmest RMG Steel world wide i bl.a. Kina, USA m.v. 

Hertil kommer også ansvaret for KVK-forretningen. 

 
Finn Just Jensen, udlært og ansat i virksomheden i årtier, har gennem mere end 10 år tegnet 
Granly Steel A/S, indtræder i direktionen for Granly Gruppen A/S, med ansvar for salg og 
sourceing for Danmark og Europa, herunder Granly Steel A/S med dattervirksomheder. 
Finn har herudover også været ansvarlig for opbygningen af både Granly Steel Polska s.p.z. oo og 
GS Crane & Equipment. 

 
Kjeld Vogt er efter aftale med ejeren Linderberg Group A/S og Mogens Larsen indtrådt  
i bestyrelsen for alle selskaberne. Han skal herudover også arbejde med udvikling 

af nye produkter, opkøb, sammenlægninger, og i fornødent omfang assistere moderselskabet 

med andre opgaver. Han fortsætter med ansvaret for Granly Diesel A/S, Esbjerg Shipyard A/S,  
Grumsen Equipment A/S og Ceropa A/S 
 
Henvendelser om denne pressemeddelelse kan ske til direktør Kjeld Vogt, 20 22 03 51 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Om Granly Gruppen A/S             

 Granly Gruppen består af en række højtspecialiserede virksomheder, som alle har deres  

 udgangspunkt i GRANLY Smede- og Maskinfabrik.        

 Vi beskæftiger op mod 500 medarbejdere i Danmark, Europa og Asien. Hver dag arbejder  

 vi indenfor vindindustrien, med motor- og maritime aktiviteter og også indenfor landbrug  

 og støberivirksomhed.             

 " Så længe der er vand i Esbjerg Havn, er der noget at gøre for GRANLY" - vores værdier,  

 som er det kompas, vi navigerer efter, er fastlagt i "The Granly Way":      

 

 
Troværdighed     "Et ord er et ord" - en aftale med Granly holder                  

  Kvalitet      Håndværket skal være i orden, "bliv i kedeldragten"  
               

  Udvikling      Skab noget for virksomheden, "ikke personlig vinding"  
               

  Respekt      Sammen er vi bedst, "holdspil", - på flere ben kan vi altid  

       hjælpe hinanden        
 

                

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 Direktionen (2019) foran "Den fædrene gård"  - Granly A/S - Nyhavnsgade 20, Esbjerg  

 -  fra højre: Kjeld Vogt, Finn Just Jensen, Brian Vogt og Kim A. Junk      


