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Rudkøbing, den 21. september 2011
PRESSEMEDDELELSE:

ENDELIG TILSAGN OM TILSKUD TIL DANCOF FRA DEN EUROPÆISKE
REGIONALFOND
Erhvervs- og Byggestyrelsen har endelig fremsendt det længe ventede TILSAGN om tilskud til DanCof’s
anlægsinvesteringer
Som det tidligere er bekendtgjort har Region Syddanmark den 29. november 2010 besluttet at indstille DanCof’s ansøgning
om tilskud på DKK 3.460.500 til anlægsinvesteringer af en fabrik, til fremstilling af kister og urner i genbrugs biofibre, til
tilsagn.
Når Vækstforum indstiller en ansøger til tilskud fra den Europæiske Regionalfond’s midler, skal dette godkendes af Erhvervsog Byggestyrelsen.
Denne proces har taget sin tid, men den 15. september 2011 modtog DanCof det endelige tilsagn fra Erhvervs- og
Byggestyrelsen. Det betyder at DanCof nu kan arbejde frem imod at få startet en produktion op på Langeland, som har så hårdt
brug for iværksætter virksomheder.
Der har i den lange ventetid været afholdt mange møder med potentielle investorer i flere lande om projektets finansiering,
men med tilsagnet i hånden kan DanCof nu endelig føre de afsluttende forhandlinger med de interesserede.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Bendt Skov, adm. direktør, DanCof ApS, telefon: 40 53 85 55
e-mail: bendt.skov@dancof.com

Om DanCof ApS
DanCof blev grundlagt i 2010 efter ca. 4 års udvikling, af Bendt Skov, der har et langt liv bag sig i business, inden for flere forskellige brancher. Resultatet
er, at DanCof i dag har opbygget en unik kompetence inden for udvikling af højteknologiske emner, og design og udvikling af kiste og urne er sket
sammen med kendte industrielle designere, Jakob Brahe-Petersen og Nils Thobo-Carlsen fra BraheDesign.
DanCof's mål er, at forsyne kunderne med kvalitetsprodukter og altid yde et højt serviceniveau, samt en grundig rådgivning i optimal brug af vore
produkter. Vi arbejder ud fra en høj etik omkring eksport og lokal distribution af vore produkter. Læs mere om DanCof ApS på www.dancof.com.
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