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Mads Sønnichsen indtræder i ejerkredsen for AiRFORCE og tiltræder samtidig 
som administrerende direktør 
 
Mads Sønnichsen træder pr. 1. oktober ind i ejerkredsen for AiRFORCE 
og tiltræder samtidig som administrerende direktør.  
 
Med en klar vækststrategi for øje har Mads Sønnichsen valgt at takke 
ja til at træde ind i ejerkredsen for AiRFORCE. Mads har udnyttet en 
klausul, som nu gør ham til medejer sammen med virksomhedens 
stifter, Brian Schiøtt samt salgschef Lasse Andersen.  
 
Mads Sønnichsen er uddannet civilingeniør med speciale i indeklima 
og energiøkonomi. Mads har tidligere arbejdet som udviklingsingeniør 
og udviklingschef hos KE Fibertec. Mads har gennem de seneste 8 år 
arbejdet hos firmaet ClimateConsult A/S (nu FläktGroup A/S) hvor han 
har bestredet job som salgsingeniør, teknisk chef, salgschef og adm. 
direktør. Mads har gennem sine tidligere jobs haft en bred 
berøringsflade med projektering og rådgivning af indeklima- og 
brandsikringsløsninger og har de seneste år fået en bred viden og 
forståelse for salgsteknikker, markedsføring, strategiimplementering, 
økonomi og virksomhedsledelse. 
 
Mads Sønnichsen; ”Jeg kender Brian Schiøtt gennem vores mangeårige samarbejde, både som kollega og som 
sparringspartner. Da Brian for lang tid siden henvendte sig til mig med et tilbud om et job i AiRFORCE  var det ikke et 
svært valg, på trods af en række tilbud fra andre ventilationsvirksomheder. Brian tilbød et job med stor medindflydelse 
og dedikeret ejerskab for en lang række opgaver, det kunne jeg ikke sige nej til. Jeg er taknemmelig for, at jeg samtidig 
får muligheden for at købe mig ind i virksomheden samt tiltræde som administrende direktør. Jeg er sikker på, at 
AiRFORCE får stor succes i fremtiden. Den forretnings- og vækststrategi der er lagt, virksomhedskulturen og det høje 
vidensniveau tiltaler mig meget, og jeg er glad for at se at kunderne også kan se potentialet i AiRFORCE’s løsninger og 
systemer”. 
 
Stifter af AiRFORCE, Brian Schiøtt, udtaler; ”Jeg er glad for at Mads Sønnichsen har valgt at takke ja til jobbet som ad-
ministrende direktør samtidig med hans indtræden i ejerkredsen. Jeg er sikker på, at virksomhedskulturen og den be-
vægelsesfrihed som vi har i AiRFORCE gør, at Mads kommer til at føle sig tilpas i den nye rolle. Han har de rette kompe-
tencer og han kan løfte virksomheden til næste niveau og styrke vores position i fremtiden”  
  
Tag godt imod Mads i hans nye rolle. 
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