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Refurb A/S får ny direktør 

 
Efter grundige overvejelser, og længere tids planlægning, har stifter og adm. direktør Ulrik Hjul Andersen efter 11 år på 
posten valgt at træde til side og gøre plads til et direktørskifte i Refurb A/S. 
 
Den nye adm. direktør hentes internt i form af den nuværende Forretningsdirektør Jakob Pedersen Kokfelt, der 
overtager rollen som adm. direktør pr. 12. august 2019.  
 
”Det har været helt utroligt at stå i spidsen for forretningen på den rejse, som vi i Refurb A/S har været på. Vi har flyttet 
os fra at være et spinkelt startup-projekt i en garage til en konsolideret, erfaren og respekteret aktør i IT-branchen. 
Refurb A/S er således en anden type forretning nu.  
 
Den seneste periode med stabil vækst, ISO-certificering af vores kvalitet og miljøledelse og en stærk kundebase på både 
opkøbs- og salgssiden har overbevist mig om, at nu er et godt tidspunkt at træde til side. Det gør jeg for at gøre plads til 
nye kræfter, der kan tage forretningen til et endnu højere niveau.”, udtaler aftrædende direktør Ulrik Hjul Andersen. 
 
Refurbs mission er at opbygge en solid og bæredygtig forretning og samtidig gøre en forskel for miljøet. Refurb køber 
brugt IT-udstyr fra både det offentlige og private virksomheder, renoverer og opgraderer det med det nyeste software, 
inden det sælges videre til både private forbrugere, virksomheder og det offentlige. 
 
Omkring 80 % af den CO2-udledning, der er relateret til IT-produkter, stammer fra selve produktionen af udstyret. Ved at 
opkøbe brugt IT-udstyr, dataslette og sætte det i stand for at kunne sælge det igen som genbrugt IT-udstyr er Refurb 
således med til at bekæmpe de millioner tons af CO2-udslip, som miljøet udsættes for.  
   
”Ulrik Hjul Andersen har gjort et helt igennem fremragende stykke arbejde med at lede og tilpasse virksomheden 
igennem en lang periode med konstant vækst. Vi er derfor glade for, at Ulrik har valgt at fortsætte i forretningen i et 
nyetableret projekt, der har potentialet til at blive et selvstændigt forretningsområde. Bestyrelsen ser frem til at 
fortsætte væksteventyret med Jakob Kokfelt som ny Adm. direktør for Refurb A/S.  
 
Vi har kendt Jakob i mange år og værdsætter hans loyalitet, engagement og forretningsforståelse. Vi har desuden stor 
respekt for hans evne til at forstå markedet og kunderne for på den baggrund at udvikle forretningen fra etablering til 
eskalering.”, udtaler Bestyrelsesformand for Refurb A/S Mette Høi Davidsen. 
 
Jakob Kokfelt har været i Refurb A/S siden 2013. Jakob er uddannet Cand. merc. med speciale i statistik. Før det en 
bachelor i Business Administration and Sustainability. Jakob har indtil udnævnelsen som Adm. direktør i Refurb A/S 
fungeret som Forretningsdirektør med ansvar for forretningsudvikling og drift.  
 
Jakob Kokfelt udtaler: ”Jeg er oprigtigt stolt af bestyrelsens tillid og ser frem til at overtage en veldrevet forretning efter 
Ulrik. Genbrugt IT er et spændende marked med mange muligheder og et stort fokus fra både kommerciel og politisk 
side. Genbrug og ressourcebesparelse er ikke bare en trend, men en nødvendighed. Vi skal ganske enkelt genbruge 
meget mere frem for at producere nyt. Sammen med dygtige kollegaer, leverandører og samarbejdspartnere ser jeg 
frem til at gøre genbrugt IT langt mere udbredt.”   
 
Refurb A/S er etableret i 2008 af Ulrik Hjul Andersen, Martin Bjørn Mikkelsen og Peter Jensby Hove. Refurb A/S har siden 
starten i 2008 oplevet en konstant vækst i både omsætning og antal medarbejdere. I dag har virksomheden 45 
medarbejdere og hører hjemme i et 3000 kvm. moderne remarketing-center i Hornslet i Syddjurs Kommune. Refurb A/S 
er én blandt 3 virksomheder i Norden, der er autoriseret af Microsoft til at lægge Microsoft software på brugt IT-udstyr. 
 
Yderligere information 
For yderligere information vedrørende denne pressemeddelelse, kontakt medstifter af og Markedsdirektør i Refurb A/S, 
Peter Hove på telefon +45 3841 3693 eller mail pho@refurb.dk.  
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