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Om Letbek 

• Letbek har arbejdet med genanvendelse af plast siden sin etablering i 1973. Letbek recycler 
og upcyler plast fra forskellige industrier og er specialiseret i at hjælpe kunder og 
samarbejdspartnere med at øge brugen af genanvendeligt plast.  

• Letbek designer og bidrager til produkter og løsninger indenfor branche-segmenter som 
bygge/anlæg, møbeldesign, landbrug, industriproduktion og vandbehandling. 70-80 % af 
Letbeks samlede produktion dannes af genanvendeligt materiale. 

• Letbek Group beskæftiger +140 ansatte og har en omsætning på +150 mio DKK i 2022. 
• Letbek Group består af fire virksomheder fordelt med en i Polen og tre i Danmark, herunder 

Letbek Plast i Tistrup, virksomheden Outercore, der leverer løsninger til byggeri og har 
udviklet en vinduesfals af 100 % genanvendeligt plast fra fødevareproduktion samt 
virksomheden MiCollect i Gentofte, en digital platform til fremtidige cirkulære økonomier. 
 

Om Zirq Solutions 

• Zirq Solutions er en videreførsel af en start-up fra 2013 og så dagens lys i 2021 for at bidrage 
til den grønne omstilling med fokus på genanvendelige løsninger af medicinsk affald, der 
kategoriseres som farligt affald og derfor brændes. Zirq Solutions opererer indenfor to 
hovedområder: kabel og medicinsk affald. 

• Zirq Solutions er en del af Norsk Gjenvinning, som er Skandinaviens ledende leverandør af 
genbrug- og miljøtjenester og Zirq Solutions største aktionær.  

• Zirq Solutions beskæftiger omtrent 90 medarbejdere. Zirq Solutions gik fra at have en 
omsætning i 2020 på 260 mio DKK til at have en omsætning på +650 mio DKK i 2022.  

• Zirq Solutions åbnede i 2021 et 2.000 m2 stort anlæg med produktionslinjer for 
dekontaminering og genanvendelse af klinisk medicinsk affald i Stenlille på Sjælland og har 
to mindre anlæg i Præstø og Ølgod.  

• Zirq Solutions har udviklet egen dekontamineringsproces, med tilladelse fra Miljøstyrelsen 
til at genanvende udvalgte medicinske affaldstyper.  
 
 

Om Michael Bayer Thomsen 

• Direktør i Letbek, Michael Bayer Thomsen, tiltræder også en direktørpost i Zirq Solutions 
fra 1. januar 2023. 

• Michael Bayer Thomsen har siddet med det overordnede ansvar og forretningsudvikling i 
hele koncernen i Tistrup-virksomheden Letbek siden 2018.  

• Michael Bayer Thomsen har været CEO i Letbek Plast siden 2015.  
 

Om Thomas Mørch  

• Thomas Mørch kom til Zirq Solutions som administrerende direktør i 2021, og har 8 års 
erfaring som Senior Vice President i NG Group og indenfor cirkulær økonomi.  

• Thomas Mørch har kompetencer ved at omsætte bæredygtighed og cirkulære løsninger til 
konkurrencemæssige fordele.  

• Thomas Mørch vil fortsat være CEO hos Zirq Solutions.  
• Thomas Mørch har i 6 år været Partner og porteføljeforvalter i RS Platou Fund 

Management, inden han kom til Norsk Gjenvinning i 2013. Før dette, har han været 5 år i 
Nordea Markets.  
 


