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Støvring, 19. september 2016: 

 

Pressemeddelelse 
 

Liftup A/S planlægger øget ekspansion samt udvidelse af selskabsledelsen 
 

Liftup A/S, er en privatejet virksomhed grundlagt i 2003. Den udvikler og markedsfører 

innovative produkter, som medvirker til at løse hverdagens opgaver for mange personer med 

fysisk nedsat funktionsevne. Omsætningen er de seneste år vokset med 30-50% pr. år  

 

På eksportmarkederne markedsfører Liftup sine produkter gennem forhandlere, men for at 

sikre høje fremtidige vækstrater er en del af den oprindelige strategiplan at etablere 

datterselskaber i udvalgte markeder. 

 

Der er i den forbindelse behov for at tilføre nye kompetencer og erfaring med drift af 

datterselskaber udenfor Europa. Derfor påbegynder Liftup søgningen efter en ny 

administrerende direktør, der kan supplere den nuværende ledelse. 

 

Den nuværende administrerende direktør, Flemming Eriksen, har som medstifter af Liftup 

medvirket ved udarbejdelsen af strategiplanen, og har været en bærende kraft i udviklingen af 

virksomheden. Da Liftup på nuværende tidspunkt er foran budgettet for 2016, hvilket svarer 

til over 50 % vækst i forhold til 2015, skyldes de fremtidige ændringer ikke manglende 

performance, men er en følge af den lagte strategiplan. Der er derfor ikke behov for hurtigt at 

finde direktøren, der skal lede virksomheden gennem den kommende ekspansionsproces. 

Flemming Eriksen fortsætter som administrerende direktør, indtil en afløser er fundet.  

Herefter forbliver direktør Flemming Eriksen i selskabets ledelse, og vil bl.a. kunne 

koncentrere sig om frembringelsen af nye innovative produkter i samarbejde med vores R&D 

afdeling. Som Flemming udtaler ”det er jo det, jeg har det sjovest med og det har været et 

privilegie at lede Liftup, som markedsfører produkter, der betyder en forskel for menneskers 

dagligdag. Virksomheden har som planlagt udviklet sig fra en opstartsvirksomhed med NOVI 

som medinvestor til en industrivirksomhed, hvor den hastige vækst giver nye udfordringer, og jeg 

ser derfor frem til igen at få forøget mulighed til at arbejde med den grundlæggende 

innovation.” 

 
Liftups produkter har vundet innovationspriser på flere kontinenter. Blandt produkterne er bl.a. Flexstep 

trappen som både fungere som trappe og som lift, og som kan indpasses i ethvert miljø, samt Raizer som er et 

hjælpemiddel, der letter opgaven med på værdig vis at rejse personer fra gulvet. Produkter der medvirker til at 

give øget livskvalitet, samtidig med det offentlige reducerer omkostningerne. 
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