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Pressemeddelelse 
 

Ny fabrik officielt indviet i dag  

 

Det var en glad direktør i Topsil,  

Kalle Hvidt Nielsen, der i formiddags  

slog dørene op på Topsils nye  

højteknologiske siliciumfabrik i Vinge. 

Dagen bød på rundvisning på fabrikken 

efter officiel indvielse af EU  

Klimakommissær, Connie Hedegaard. 

Samtidigt blev markeret, at Copenhagen 
Cleantech Park nu er åben.  

 

Den røde løber var rullet frem foran Topsil’s nye fabrik i formiddags, da godt 120 invi-

terede gæster lagde vejen forbi Topsils nu officielt indviede nye siliciumfabrik på Silici-

umvej 1 i Vinge. På gæstelisten var nøglekunder og samarbejdspartnere fra Europa, 

USA og Asien.  

”Tak for det flotte fremmøde” sagde Kalle Hvidt Nielsen i sin velkomsttale, ”og tak for 

indsatsen til alle jer, som har bidraget med at nå hertil. Dette er en ganske særlig dag 

for Topsil, som nu åbner verdens første fabrik, bygget udelukkende med det formål at 

kunne producere ultrarent silicium. Her på fabrikken er det vores produkt, der har de-

fineret rammerne og ikke omvendt. Det er fuldstændigt unikt. Vi kan ikke vente med 

at komme i gang”. 

Det var EU Klimakommissær Connie Hedegaard, der klippede snoren til den nye fabrik 

over og dermed officielt indviede den ny fabrik. Men også Borgmester i Frederikssund 

Kommune, Ole Find Jensen, ønskede tillykke og glædede sig over at Topsil har valgt en 

beliggenhed i Copenhagen Cleantech Park, som forventes at få vokseværk de kom-
mende år.  

Kalle Hvidt Nielsen ridsede visionen for den ny fabrik op:  

”Den ny fabrik er et resultat af at teknologien ikke står stille men bliver ved med at 

flytte sig, og at kundernes krav til produktionen bliver stadig større”, lød det blandt 

andet fra direktøren. ”Vi har med den ny fabrik taget udfordringen op, for vi skal være 

her i mange år fremover. Vi har en ekspertise, hvor kun ganske få andre i verden kan 

være med. Vi fokuserer benhårdt på ganske få ting, som samtidig er de mest centrale 

for vores kunder: Vi skal vedblive med at være konkurrencedygtige og levere til tiden, 
og vi skal fortsætte med at levere kvalitet i verdensklasse”.  

Men det var også tid til at se tilbage på de sidste par år, som har været udfordrende 

for virksomheden og branchen som helhed. 
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”Verden har ændret sig væsentligt siden starten af 2010, hvor vi tog beslutningen om 

at bygge vores ny fabrik”, sagde Kalle Hvidt Nielsen. ”Vi har mærket bumpene. Men 

det ændrer ikke ved, at de langsigtede megatrends holder: Vækstøkonomierne har 

brug for stadig mere og en bedre udnyttelse af energien. Verden over øges fokus på 

renere energi og bæredygtighed blandt politikere og befolkninger. Det betyder, at der 

skal investeres i transport og energiinfrastruktur og arbejdes for at udnytte verdens 

ressourcer bedst muligt. Det kræver ultrarent silicium, som vi producerer. Når opsvin-
get vender tilbage, er vi parat og klar til at udnytte fabrikkens fulde potentiale”. 

Kort om Topsil  

Topsil blev grundlagt i 1958 og er specialist i udvikling og produktion af ultrarent  

silicium. Silicium anvendes af den globale halvlederindustri til fremstilling af  

avancerede, energioptimerende komponenter. Komponenterne indgår blandt andet i 

elforsyningsnettet, vindmøller og højhastighedstog, hvor silicium er nøglen i at lede og 
fordele strøm.  

Topsil har i perioden 2010-2012 investeret cirka 300 millioner kr. i produktudvikling, 

nye produktionsfaciliteter, nye maskiner og nyt udstyr i Danmark og Polen med henblik 

på at stå stærkt positioneret, når markedsvæksten igen vender tilbage.  

Topsil er den første tilflytter i Copenhagen Cleantech Park og er børsnoteret på OMX 

Copenhagen. Omsætningen i 2011 udgjorde 367 mio. kr. 

 

   
 

 

 

 


