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Accuratech leverer det bedste resultat til dato 
 

Accuratech forbedrer indtjeningen med 48% i det netop afsluttede regnskab for 2021/2022. Der er stor 

tilfredshed og stolthed over resultatet hos ledelsen i Accuratech. 

 

CEO, Søren Schultz Jespersen fra Accuratech udtaler om resultatet: ”Vi er meget glade for og stolte over 

resultatet. Vores nettoomsætning er steget med 9% så den store stigning på bundlinjen er særligt 

tilfredsstillende og skyldes flere ting. Dels har vi solgt flere standardprodukter til ”end of line” løsninger via 

vores moderselskab Scanvaegt Systems, og dels har vi afsluttet flere større projekter inden for 

fødevareindustrien i både Danmark og Skandinavien. Dertil kommer en stigende efterspørgsel fra vores 

kunder på digitale løsninger.” 

 

International investering 

 

Accuratech igangsætter en større international investering, som skal føre virksomheden videre på 

vækstrejsen. Stuart Mc Bride er blevet ansat som Sales Director den 1. oktober 2022 med ansvar for 

internationalt salg til fødevare- og non-foodindustrien. Stuart Mc Bride har mange års erfaring med 

internationalt salg til netop industrien og skal derudover supplere den danske salgsorganisation med 

salgsledelse og knowhow. 

 

Det strategiske fokus vil fremadrettet blive udenfor Skandinavien. Skandinavien har hidtil været Accuratechs 

primære marked, hvor der i dag leveres softwareløsninger til en række af de største fødevarevirksomheder. 

Der vil blive fokuseret på direkte salg af virksomhedens standardprodukter samt dedikerede 

softwareløsninger til processer fra slagteri til forædling samt pakkeri og distribution indenfor 

fødevareindustrien.  

 

Nye danske og internationale markeder indenfor non-food 

 

Accuratech vil ligeledes opdyrke nye markeder indenfor non-food i både Danmark og internationalt. 

Virksomhedens specialiserede produktionsstyringssystem understøtter en papirløs produktion med 

digitaliserede kvalitetsprocesser og styring af vareflow. Løsningerne styrker sporbarheden og er med til at 



 

reducere fejlproduktioner, og kan dermed optimere virksomhedens produktion og medvirke til cost-down 

projekter. 

 

Accuratech  

 

Accuratech blev etableret i 2004 og er en dansk softwarevirksomhed med speciale i digitalisering indenfor 

fødevare- og fremstillingsindustrien. Virksomheden leverer både standard- og kundetilpassede 

softwareløsninger og har stor ekspertise indenfor produktionsregistreringer, sporbarhed, kvalitetssikring, 

dataopsamling og integration til 3. parts systemer mv. Virksomheden blev Gazelle-virksomhed i 2020 og har 

11 medarbejdere. I maj 2019 blev Accuratech en del af Scanvaegt Systems A/S og er i dag et datterselskab i 

koncernen. 

 

 

 

Kontakt 

 

Accuratech ApS, CEO Søren Schultz Jespersen 

Tlf.: 2543 4202 

Mail: sorenjespersen@accuratech.dk 

 

 

Foto 

 

Fra venstre: CEO Accuratech, Søren Schultz Jespersen og Sales Director, Stuart Mc Bride. 

 

 


