Sakskøbing 2. maj 2012

Pressemeddelelse
Direktør Søren Jørgensen fratræder sin stilling i Karl Mertz A/S

Direktør Søren Jørgensen skriver:
Jeg har efter meget svære overvejelser været nødsaget til at opsige min stilling som Adm. Direktør
for Karl Mertz af helbredsmæssige årsager. Jeg fik i forbindelse med en ferie for 3 år siden
pådraget mig en sygdom, som har nedsat mine fysiske funktioner væsentligt, og dermed også
energien.
At skulle fratræde min stilling og skulle sige farvel til dygtige kollegaer og bestyrelse har ikke været
nemt efter mange spændende, lærerige og begivenhedsrige år. Men jeg mener at et professionelt
firma som Karl Mertz A/S har behov for at have en direktør, som kan yde 100 %.

Karl Mertz A/S skriver:
Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget direktør Søren Jørgensens opsigelse som direktør i
Karl Mertz. Søren har været i selskabet i næsten 20 år og de sidste 13 år som medejer. Søren har
med stor energi og indsigt udviklet selskabet så det i dag fremstår som en af landsdelens førende
leverandører til landbruget. Selskabet har netop afsluttet et af sine bedste resultater.
At Søren fratræder sin stilling vil være et stort tab for firmaet. Samtidig glæder vi os over, at Søren
har haft fokus på at få de bedste medarbejdere tilknyttet ligesom at han dygtigt har effektueret en
stor grad af uddelegering af ansvar. Det får os til at tro på, at kunderne fortsat vil blive godt
serviceret.
Frem til udgangen af juli måned fortsætter Søren med at varetage de daglige opgaver som
direktør.
Bestyrelsen har besluttet at opslå den ledige stilling som direktør.
For yderligere kommentarer henvises til Søren Jørgensen og Morten Mertz
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