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Nicklas Lionett tiltræder som adm. direktør i 
ACO Nordic A/S 
 
Thomas Heldgaard, som har beklædt posten siden 1. maj i år, indtræder i 
ACOs ledelse i Tyskland. Og firmaet har allerede fundet manden, Nicklas 
Lionett, som skal bringe ACO Danmark ind i det næste årti 

 
Thomas Heldgaard tiltræder pr. 1/12 2020 
stillingen som leder af ACO Groups globale Surface 
Water Management forretningsenhed. 

- Igen er vi i en optimal situation mht. direktørskift, 
for Nicklas og jeg får et godt overlap, inden jeg skal 
videre til min nye rolle i ACO Gruppen, siger 
Thomas Heldgaard og tilføjer, - det har været gode 
lærepenge for mig at kigge ind i den danske 
forretning; læring jeg tager med mig ind i min nye 
stilling. 

Nicklas Lionett, som bliver direktør i ACO Danmark 
d. 1. november 2020, er uddannet civilingeniør 
(MSc). Han har bl.a. arbejdet hos FLSmidth A/S i en 
international lederstilling inden for salg, har tidligere arbejdet med forretningsudvikling/salg 

hos ITW og hos Lemvigh-Müller. 

- Det er med stor spænding og glæde, at jeg har takket ja til at stå i spidsen for ACO Nordic 
A/S. ACO er en stærk organisation i fremgang. Og firmaets overordnede, erklærede mål er, at 
stå stærkt og godt rustet til en grønnere fremtid, hvilket jeg er sikker på at lykkes med, fordi jeg 
får en meget dedikeret medarbejderstab i ryggen; et fantastisk udgangspunkt ift. at blive 
afvandingsindustriens absolutte markedsleder, udtaler Nicklas Lionett 

- Desuden mærker jeg tydeligt, at den ACO-familiefølelse, der tales så meget om, ikke kun er et 
samtaleemne, men en ånd, der gennemsyrer hele organisationen. Jeg ser virkelig frem til at 
lære mine fremtidige kolleger at kende og samarbejde med hele medarbejderstyrken, vores 
kunder og partnere, - slutter Nicklas Lionett. 

Fakta: 

 ACO Nordic A/S er det danske 
datterselskab af ACO Severin Ahlmann 
GmbH & Co 

 Familieejet virksomhed grundlagt i 
1946 

 5000 medarbejdere i 42 lande 
 30 produktionsenheder i 15 lande 
 I 2019 genererede ACO Group på 

verdensplan et salg på Euro 900 
millioner. 

 I Danmark bor ACO Nordic A/S i 
Ringsted og er nabo til en anden ACO 
forretning – nemlig Plastmo A/S 
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ACO Nordic A/S er det danske datterselskab af ACO Group. Vi leverer sikre og effektive løsninger 

til håndtering af regn- og spildevand. 

Vi er specialiseret i råd og vejledning om design, service, installation og vedligehold af professionelle 
afvandingssystemer. 

Vores løsninger passer til mange anvendelsesområder, herunder indendørsdræn, bademiljøer, 
fødevareproduktion, restauranter, veje, broer og pladser, parkeringsområder, boligområder og 
industriområder.   

Vi samarbejder med bygherrer, arkitekter, ingeniører, udviklere og myndigheder om specificering af den 
optimale løsning, understøttet af hydrauliske beregninger, BIM og CAD-tegninger, der lever op til 
gældende lovgivning. 

 

 

For mere information: 

 

Se mere information på:  www.aco.dk 

 

Marketingchef Janne Pedersen:   mail: janne.pedersen@aco.com 

   Tlf.: 28 88 55 37 

 
Tiltrædende direktør Nicklas Lionett: mail: nicklas.lionett@aco.com 

   Tlf.: 28 88 55 66 

Afgående direktør Thomas Heldgaard:  mail: thomas.heldgaard@aco.com 

   Tlf.:  40 27 73 00 
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