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TMK og adm. direktør Ole Lund Andersen jagter nye opkøb. Arkivfoto: Joachim Ladefoged

Danskernes boliglyst
udløser millionsalg
hos køkkenproducent
N TMK-koncernen med
køkkenkæderne Svane
og Tvis jagter nye opkøb,
efter at selskabets
omsætning steg med
15 pct. i fjor.
JESPER OLESEN
jesper.olesen@finans.dk

Danske forbrugere køber atter køkkener i stor stil. Det
kan aflæses direkte i regnskaberne fra flere af de hjemlige producenter. En af dem
melder nu om en vækst på
hele 15 pct.
I den forløbne uge kom
der regnskab fra svenskejede Nobia Danmark med
bl.a. kæderne Invita og
HTH. Det viste en vækst i
salget på knap 5 pct., så omsætningen nåede 1,75 mia.
kr.
Nu følger selskabet TMK,
som
omfatter
køkkenkæderne Svane og Tvis, efter
med et løft i omsætningen
på lige over 15 pct.
»2016 var et rigtig godt år
for os. Vi vurderer, at det
samlede marked for køkkener i Danmark lå med en
fremgang på 6-7 pct. Så vi
øger vores markedsandel
betydeligt,« siger adm.
direktør Ole Lund Andersen, TMK.

Ifølge ham skyldes den
høje organiske vækst til dels
selskabets egen satsning på
produktudvikling med nye
køkkener til salg – især i
Svane-kædens butikker i
Danmark og Norge.
»Det spiller også ind, at
erhvervsmarkedet har udviklet sig meget positivt. I
særdeleshed til entreprenører, typehusfirmaer og bygmestre,« mener TMK-direktøren.
Hos Nobia Danmark vurderer adm. direktør Rune
Stephansen, at hans virksomhed nu »bygger lige så
mange køkkener som i tiden
før finanskrisen«. Det fastslog han i selskabets regnskabsmeddelelse, hvor det
også blev påpeget, at »opgangstiderne ser umiddelbart ud til at fortsætte med
kommende ordrer.«

Jagter opkøbsemner

Køkkenselskabet TMK med
hovedsæde ved Holstebro
blev for et år siden overtaget
af kapitalfonden IK Investment Partners gennem en
handel med den tidligere
ejer, Axcel. I den forbindelse
udtrykte TMK’s adm. direktør, Ole Lund Andersen, en
strategi om at jagte nye opkøb.
Han vurderede nemlig, at
der er plads til yderligere
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Tal i mio. kr.
2016 2015
Omsætning
563
488
Driftsresultat
84
70
Resultat før skat
83
69
Årsresultat
64
52
Egenkapital
103
141
Antal medarbejdere 308
279

konsolidering af køkkenbranchen i Skandinavien.
Den plan er TMK i gang med
at rulle ud.
Selskabet har ved indgangen af i år overtaget selskabet Nettoline, der skal være
med til at sikre en fortsat
positiv udvikling.
»Ud over det opkøb vurderer vi, at der fortsat er mulighed for yderligere konsolidering på det skandinaviske køkkenmarked – ikke
kun i Danmark, men også i
Sverige og Norge,« mener
Ole Lund Andersen.
TMK’s regnskab for 2016
viser, at driftsresultatet er
steget med 17 pct. til 84
mio. kr. Det fremgår også af
regnskabet, at der for 2017
sendes 50 mio. kr. i udbytte
til moderselskabet. Året før
var udbyttet på 96 mio. kr.

Pandoras markedsværdi skrumpede
væsentligt tirsdag, da
aktien drattede tungt i
eliteindekset C20 Cap.
I alt faldt markedsværdien med omkring
10,7 mia. kr. til 77,7
mia. kr. fra 88,4 mia. kr. ved lukketid
onsdag inden påske. Det er investeringsbanken Carnegies rundringning til
forhandlere, som banken laver jævnligt, der ligger til grund for de hug, som
aktien fik. Undersøgelsen indikerede en
forringelse i fremdriften på alle undersøgte markeder, skriver Bloomberg
News.
/ritzau/Finans
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SAS-ansatte
skal fra fuld tid
til deltid
Arbejdsmarked: SAS ønsker

større fleksibilitet hos de
ansatte og vil forsøge at
få nogle medarbejdergrupper til at arbejde på
fuld tid om sommeren og
på deltid i vinterhalvåret.
Det skriver branchemediet Check-in.dk. Omlægningen af fuldtids- til
deltidsstillinger sker som
et led i SAS’ kommende
spare- og strategiplan,
In-Shape. SAS havde ved
udgangen af regnskabsåret 2015/2016 10.710
fuldtidsansatte. /ritzau/Finans

Dansk Byggeri:
Overdrevet frygt
for flaskehalse
Byggeri: Der er ikke grund

Dong har vundet havmølleprojekter
Energi: Dong Energy oplyser i en pressemeddelelse, at

man har vundet retten til at stå for tre havvindmølleprojekter i den tyske del af Nordsøen. Projekterne har
tilsammen en kapacitet på 590 megawatt (MW) og skal
stå færdige i 2024. Rettighederne blev sikret i en auktion, hvor Dong Energy sammen med andre selskaber
lagde bud ind på det tilskud pr. produceret megawatttime, som de ville have af den tyske stat. Her lagde
Dong Energy for to af parkernes vedkommende et bud
på 0 euro. Det blev godtaget. Det betyder med andre
ord, at parkerne som noget helt nyt bliver opført helt
uden offentlig støtte. Totalt har Dongs havmølleparker
en kapacitet på 3.600 MW, mens man har projekter for
yderligere 3.800 MW i ordrebogen.
/ritzau/

til at begrænse kommunerne i deres bygge- og
anlægsarbejde, som
finansminister Kristian
Jensen (V) i et interview
har lagt op til, for umiddelbart er frygten for flaskehalse overdrevet. Det
mener adm. direktør i
brancheorganisationen
Dansk Byggeri Lars StorrHansen. »Der er stadig
lige så mange virksomheder, der mangler opgaver,
som der er virksomheder,
der mangler medarbejdere,« siger han.
/ritzau/
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Dankortet satte påskerekord
N Danskerne købte
for 11,3 mia. kr. via
dankortet i påsken.
Forbruget med dankort satte påskerekord i år. Onsdagen før skærtorsdag blev
samtidig en af de største
handelsdage nogensinde.
Det viser nye tal fra Nets.
Ifølge Nets’ opgørelse
blev der handlet for 11,3
mia. kr. via dankort i påsken

i år, en stigning på næsten
10 pct. i forhold til sidste år.
Onsdagen før skærtorsdag, hvor en periode med
lukkedage stod for døren,
blev der handlet for 1,78
mia. kr.
Dermed blev rekorden for
hidtil største påskeonsdag
slået. Den var sat påskeonsdag i 2015.
»Onsdagen i 2015 ramte
en kombination af, at helligdagene begyndte, og at

lønnen lige var blevet udbetalt. Det øgede handlen så
meget, at det faktisk er en af
vores 10 største handelsdage nogensinde,« sagde
Søren Winge, pressechef i
Nets, før påsken.
Med rekorden blev onsdag før påske 2017 til den
fjerdestørste
handelsdag
nogensinde for dankortet.
De øverste pladser er nuppet
af black friday.

/ritzau/
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