
Middelfart-virksomhed på vej mod 
rekordoverskud: Har tjent lige så meget på et 

kvartal som hele året før 
 

 

Så travlt har Sonnimax på Nyvang 3 i Middelfart, at direktør og ejer, Erik Pandrup, i øjeblikket er på jagt efter flere medarbejdere. 
Foto: Søren Gylling 

 

- Vi har i hvert fald tjent ligeså meget i det sidste kvartal af 2021 som de foregående 12 måneder 
tilsammen, og det bliver endnu bedre i det nye år, forudser direktør for Sonnimax, Erik Pandrup. 

03 jan. 2022 kl. 14:30 
Søren Gottwald sgo@fyens.dk 
 
Middelfart: Mere fokus på salget og en slankning af udgifterne har sat sit tydelige præg på 
Middelfart-virksomheden Sonnimax, der primært beskæftiger sig med salg af malerpistoler, 
sprøjtekabiner og andre overfladebehandlingsprodukter til industrien. 
 
Ikke så meget i det netop offentliggjorte regnskab for perioden 1. oktober 2020 til 30. 
september 2021, hvor den godt halve million på bundlinjen minder meget om det foregående 
regnskabsår. Men det har det i den grad i årets sidste tre måneder, hvor Sonnimax allerede 
har tjent en halv million kroner, fortæller virksomhedens direktør og ejer, Erik Pandrup. 
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- Mange af de tiltag, vi har sat i værk i løbet af 2021, slår for alvor nu igennem, og effekten vil 
kunne læses endnu tydeligere i tallene det kommende år. Derfor tør jeg også godt sige, at vi er 
på vej mod et rekordoverskud, siger 60-årige Erik Pandrup, der overtog virksomheden efter 
sin far, Søren Max Nielsen i 2005. 
 

Han lægger ikke skjul på, at den aktuelle optimering af Sonnimax er sket efter, at den kendte 
erhvervsmand Jens Sørensen overtog formandsposten i bestyrelsen ved årsskiftet. 
 
- Det er efter råd fra ham, at vi har fået finkæmmet vores udgifter og forsøgt at øge 
medarbejdernes fokus på deres kerneområder ved "must win battle" områder for alle i 
salgsorganisationen, inklusive mig selv, siger Erik Pandrup, der forklarer "must win battle" 
med mål den pågældende medarbejder skal nå. 
 
Han nævner bonusmodeller, som nye elementer i driften. 
- De skal ikke kun styrke medarbejdernes motivation, de er samtidig et signal om, at der 
bestemt også falder noget af til de ansatte i den vækstrejse, vi er på vej ud på, siger Erik 
Pandrup. 
 
Virksomhedens nuværende 17 ansatte har så travlt, at Erik Pandrup er på jagt efter to-tre nye 
medarbejdere, primært til salgsopgaver og drift af firmaets nye webshop. 
Blandt kunderne er møbelvirksomheden Carl Hansen & Søn, Cylindric, der renoverer 
gasflasker, vindmøllevirksomheder, vindues- og køkkenproducenter samt industrilakere. 
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