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 Pressemeddelelse 

 

Kurt Beck Pedersen vender med Pluspartner Revision 
+ rådgivning ”hjem” til PwC.  
 
PwC samarbejder i dag med en række større og mindre kunder i Hor-
sens og rykker nu tættere på for at udbygge sine relationer til det lo-
kale erhvervsliv. Med virkning pr. 1. juli 2015 vender Kurt Beck Pe-
dersen med Pluspartner Revision + rådgivning ”hjem” til PwC. 
 
PwC har i Horsens og Hedensted en markedsandel på lidt over 30 % blandt om-
rådets største virksomheder. Den positive demografiske og økonomiske udvik-
ling i Horsens har medført et ønske hos PwC om at øge denne markedsandel og 
fokusere på alle de mange spændende virksomheder i Horsens-området. 
 
"Vi samarbejder allerede med mange virksomheder i Horsens og vil gerne ud-
bygge vores relationer til det lokale erhvervsliv. Pluspartner har i den forbin-
delse været et naturligt valg, ikke mindst fordi vi kender Kurt Beck Pedersen fra 
hans tid i PwC, og fordi Pluspartner, som os, har et stærkt lokalt engagement 
samt fokus på kvalitet og SMV-markedet” siger Lars Almskou Ohmeyer, der er 
leder af PwC’s kontor i Trekantområdet.  
 
Kurt Beck Pedersen, der er indehaver af Pluspartner, begrunder sit valg om at 
takke ja til tilbuddet fra PwC med følgende: 
 
”Mit forhåndskendskab til PwC og ikke mindst en god kemi og rigtig god over-
ensstemmelse med mit eget og PwC’s værdisæt gjorde, at jeg takkede ja. Jeg vil 
meget gerne vil være en del af PwC’s satsning i Horsens, som jeg er sikker på, 
at mine kunder og andre virksomheder vil komme til at nyde godt af” udtaler 
Kurt Beck Pedersen. Det vækker glæde hos PwC: 
 
”Vi tror på, at vi med afsæt i et stærkt lokalkendskab og PwC’s specialiserede og 
brede ydelsespalette inden for revision, skat og rådgivning vil være en attraktiv 
samarbejdspartner for områdets virksomheder, uanset om der er tale om små, 
mellemstore eller store virksomheder” siger Lars Almskou Ohmeyer. 
 
Han understreger, at PwC kontormæssigt fortsat vil være repræsenteret i Hor-
sens-området med et stærkt samlet team af dygtige medarbejdere fra både Tre-
kantområdet og Horsens så vi bevarer, vores lokale tilknytning og fortsat er tæt 
på vores kunder i området.  
 
Alle Pluspartners medarbejdere følger med til PwC. 
 
Om PwC 
PwC er et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I Danmark er 
vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores relationer. I Dan-
mark samarbejder godt 1.700 PwC’ere fra 16 kontorer hver dag om at hjælpe vo-
res kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med mere end 
195.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre. 


