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et kræver mod at være en succes. Og vil man være
en succesfuld virksomhed, kræver det også en god

økonomi. Varelagre, nye maskiner og udgifter til råvarer og
materialer trækker alt sammen på likviditeten. Når vækstplanerne skal blive til virkelighed, er der derfor ofte brug for
ekstra finansiering fra banken.
Hos EKF, Danmarks Eksportkredit, arbejder vi tæt

sammen med BankNordik om at sikre kapital til eksportvirksomhederne. Når BankNordik yder lån og kreditter,
stiller EKF den nødvendige sikkerhed.
I 2014 sikrede det arbejdskapital og ordrer til en lang
række ambitiøse virksomheder, blandt andet et par af dem

BankNordik ser mennesket og den gode forretning bag en ny
idé og indgår partnerskaber med ambitiøse virksomheder.

evner, mod og gode forretningssans, der får Danmarks hjul
til at køre rundt. Ingen tvivl om, at vi i finanssektoren har et
samfundsansvar i at bakke op om disse dygtige, modige

10

Rigtig god læselyst!
Kim Richter,
afdelingsdirektør i EKF
EKF, Danmarks Eksportkredit, hjælper danske eksportører
frem i verden og bidrager til at gøre det attraktivt for
udlandet at købe danske varer. I 2013 udstedte EKF
garantier, kautioner og genforsikringer for 16,8 milliarder
kroner og sikrede dermed eksportkontrakter til danske
virksomheder for mere end 25 milliarder kroner.

Annoncetillæg distribueret med Børsen.
Nordiske Ambitioner 2015 er udgivet af BankNordik og Børsen.
Oplag: 67.000
Tryk: Stibo Printing Solutions
Ansvarshavende: Anja Klemp Vilgaard, Get Ajour
Redaktion: Get Ajour
Produktion: Get Ajour
Layout: Flachs Media
Foto: Simon Klein-Knudsen (Foto side 30: Jørgen Chemnitz)

2 | Nordiske Ambitioner 2015

Litauen er ikke længere en by i Rusland
Østeuropa giver Indien og Kina kamp til stregen.

12

Det starter med en kurv
Pensionen blev startskuddet til endnu et eventyr med plastic.

14

Til kamp for et bedre samfund
Halibut Greenlands unge direktør slås gerne med de store.

16

Vi laver ikke standardløsninger
PolyTech tager chancer for at give kunderne den bedste løsning.

18

Når en bank gør forskellen
Seks virksomheder fortæller om succes i kølvandet på krisen.

20

En laks der smager af færøerne
Børsnoterede Bakkafrost investerer i miljø og velfærd.

og innovative selskaber. Selskaber som de næste mange
sider vil være fyldt af.

Turnaround som professionel livsstil
Direktør vendte underskudsforretning til millionsalg på fem år.

I vil møde i dette magasin.
Der er ingen tvivl om, at det er de danske virksomheders

Din bank - i modgang og medgang

23

Vi skal inspirere kunderne til køb
Innovation og WOW-effekt er hovedingredienserne i salg.

24

Klar til nye markeder
Etik og moral får større og større fokus hos forbrugerne.

26

Væbnet med teknologi og viden om vejr
Barske vejrforhold skærper evnen til at tænke nyt.

28

Globetrotter med Danmark i bagagen
Danmark gør det godt på det internationale marked.

30

Boliger på et skævt grundlag
Det kræver sin mand at bygge i Arktis.

32

Fremtidens seng stiller krav
Den digitale verden møder komfort og design.

33

Tid til kvalitetsbyggeri
Pris er ikke længere det eneste konkurrenceparameter.

34

Det kræver jagtinstinkt at overleve
I en verden præget af konkurrence er innovation ikke nok.

INDHOLD
Ilulissat

Glyvrar

BramminG
København

14

20

16

24
Nordiske Ambitioner 2015 | 3

BankNordik

Din bank
i modgang
og medgang
BankNordik indgår partnerskaber med ambitiøse virksomheder,
der gerne vil gøre en forskel. Det gælder om at kunne se de
gode idéer, at bakke op om kunden og at være med hele vejen
– også når der opstår udfordringer

V

ores rolle er at være med som partnere
og bidrage til, at vores bedste virksomheder kan skabe ny udvikling, ny vækst
og velfærd for alle os andre. Uden disse
virksomheder, deres ambitioner og
idéer stopper samfundet op.”
Sådan lyder beskeden fra BankNordiks administrerende direktør, Janus Petersen, der i godt to
årtier har været en del af bankens direktion. Han
har en masse erfaring med at se dygtige virksomheder udvikle sig og nå deres fulde potentiale. Ofte
kræver det blot en udstrakt hånd, et partnerskab
og modet til at gå side om side, når først beslutningen er taget.

Sikkert på rette vej
“Vi tager gerne udfordringerne sammen med virksomhederne. Vores erfaring siger os nemlig, at det
kommer der gode, stærke partnerskaber ud af –
partnerskaber, som vi får glæde af senere,” siger han
og understreger, at det ofte er en langvarig proces at
få en innovativ vækstvirksomhed konsolideret og
sikkert ind på den rette vej – og at det stiller krav til
bankens risikostyring.
Vejen til succes går sjældent ligeud, og det kræver
af og til mod at blive ved. Derfor er det også vigtigt
for Janus Petersen at sige, at BankNordiks risikovillighed hænger stærkt sammen med deres evne til at
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kunne ’skille fårene fra bukkene’ og evaluere en potentiel virksomhedskundes fulde potentiale. Forud
for et samarbejde er det derfor en væsentlig faktor,
at ejerne har fundet interesserede investorer, og at
de har tidligere erfaring med både produkt og virksomhedsdrift. BankNordik hjælper, men der skal
være dygtige folk ved roret og andre, der er med til
at bære projekterne igennem.
“I BankNordik har vi ikke en høj risikoprofil – vi
er kendt for at være meget konservative. Men når
det er sagt, så mener vi også, at det er vigtigt at være
dygtige til at se potentialet i en ny virksomhed. Har
man valgt at samarbejde med en kunde, der kommer til at tegne fremtiden indenfor sit fag, så har
man sikret sig en god og loyal samarbejdspartner
fremover,” siger Janus Petersen.

Tro på succes
Som han ser det, tager banken en kalkuleret risiko
og kigger på mulighederne i et fremtidsperspektiv.
Den er proaktiv og interesseret i nye ideer, fordi det
er en god forretningsmodel – men vælger dog at
koncentrere sig om forholdsvis få udvalgte udviklingsprojekter ad gangen.
“Når vi ser på en virksomhed, kigger vi efter en
klar og realistisk forretningsplan, men vi er også
opmærksomme på, at de virksomheder, som vi arbejder sammen med, ofte er meget ambitiøse. Deres

viden og erfaring inden for deres egen branche
overstiger vores, og derfor ligger der en opgave for
os i at undersøge og forstå de planer og muligheder,
som virksomheden har,” siger han og tilføjer, at forståelsen er grundlæggende for det videre samarbejde – uden den, vil det hele bryde sammen ved den
første udfordring, det første bump på vejen.
“Vi skal være med til at bevare den energi, vækstiver og innovation, som vores kunder har. Vi skal
tro på, at de har forudsætning for at blive en succes,”
siger Janus Petersen.

Lille og vågen
Kigger man på det store billede, er BankNordik en
lille spiller på bankmarkedet, men som aktiv partner og fødselshjælper til store nordiske virksomheder udfylder de en stor rolle. Og faktisk ser de deres
størrelse som en fordel. Som Janus Petersen udtrykker det:
“Vores bank bygger på samarbejde. Vi kommer
ikke med en færdig vare, som mange af de store
banker måske gør. Det, at vi er vokset ud af det færøske erhvervsliv – det her minisamfund midt i Atlanterhavet – gør, at vi har meget erfaring med internationale bankforretninger. Vi ved, hvad det
kræver at bevæge sig på de internationale markeder
– og vi er ikke bange for at lytte til vores kunder og
tilpasse os deres stigende behov”. Ø

BankNordik

Internationalt
udsyn er godt
for forretningen

“Det er en fantastisk
følelse at stå
sammen med sine
kunder og se, at de
har opnået deres
fulde potentiale.
Det er inspirerende,
og man lærer af det.”
Janus Petersen,
adm. direktør, BankNordik.

Nordiske virksomheder vælger i
stigende grad at bevæge sig uden for
regionens grænser, når de skal gøre en
god forretning. Ambitionerne er høje, og
tendensen er klar – det er på de store
markeder, de består deres test.
Før havde man hjemmemarkeder, der
producerede det meste. I dag er der en
kæmpe international arbejdsdeling, og
selv virksomheder i de største lande kan
ikke længere nøjes med at blive på deres
hjemmemarked, handle varer lokalt eller
producere det hele selv.
”De virksomheder, der klarer sig bedst,
er dem, der har et så højt
ambitionsniveau, at de har mulighed for
at udvikle sig uden for landets grænser,
og vi ser en tendens til, at flere og flere
prøver kræfter med udlandet,” siger
BankNordiks administrerende direktør
Janus Petersen.

Sammen står vi stærkere
Efter hans mening påvirker virksomhedernes stigende internationale orientering
BankNordiks kultur og værdier. Den har
den grundlæggende effekt, at banken i
stigende grad opsøger ny viden uden for
det, den kender i forvejen.
”Hvis man skal uden for sit marked og
sin ’comfort zone’, så er man nødt til at
være åben. I BankNordik tror vi ikke, at vi
ved det hele i forvejen – vi ved meget og
har masser af kompetencer, som vi byder
ind med, men vi er også åbne for at
tilegne os nye erfaringer og viden. Og vi
gør det løbende,” siger han.
Rigtig mange af BankNordiks
erhvervskunder arbejder internationalt.
Deres største marked er ikke
nærmarkedet, men det internationale - tit
på den anden side af jordkloden.
”Mange af vores virksomheder
producerer allerede internationalt, andre
har planer om at gøre det indenfor en
overskuelig fremtid. De har store
ambitioner – og det stiller krav til os som
bank. Vi skal forstå de internationale
markeder, virksomhederne arbejder på,
og vi skal kunne se de realistiske
muligheder, de har, for at nå deres mål,”
siger Janus Petersen.
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BankNordik

En bank med et men
Hos BankNordik skal man både have fagligheden
og den menneskelige relation til kunderne i orden

D

et er mandag formiddag, og BankNordiks færøske erhvervsdirektør Turið
Finnbogadóttir Arge træder ind af døren til en af bankens større erhvervskunder sammen med sin kollega, direktør John Rajani. I fire måneder har de været på
roadshow for at hilse på deres kunder og høre, hvordan det går.
“De personlige relationer er vigtige for os. Vi
håndterer kundernes bankforretninger, og det er
vigtigt, at vi kender dem; ved, hvad de laver, og har
en fornemmelse for deres kultur,” siger Turið Finnbogadóttir Arge.

Direkte adgang til direktionen
Hun og John Rajani har plottet 30 besøg ind i kalenderen – og de tager i gennemsnit tre om ugen. Scenevant trykker de hænder med de direktører og ansatte, de møder, stiller spørgsmål til produktionen,
da de går gennem værkstedet, og ser interesseret til,
da de endelig sidder på kontoret, og direktøren
hiver en tegning frem. De har endnu ikke været i
banken med deres kommende planer, men de er ved
at designe en ny bygning; en stor fabrikshal, der vil
komme til at koste cirka 20 millioner kroner.
John Rajani kigger på tegningen og følger aktivt
med i beskrivelserne af projektet. Til sidst smiler
han til direktøren, siger, at projektet ser spændende
ud, og at de kan arbejde videre med det. I mellemtiden vil han og erhvervsdirektøren gå hjem og se på
mulighederne for finansiering.
“Vi får slebet nogle kanter af på et sådant møde.
Får talt om sikkerheder og risiko, før vi når frem til
en god arbejdsdeling. Vores virksomheder er altid
meget tæt på dem, der reelt sidder og beslutter i
banken. Dem, der har mulighed for at bevilge deres

En gang om året tager direktionen i BankNordik ud og taler
med deres største kunder. Den
menneskelige kontakt er vigtig
– et fundament for det fremtidige
samarbejde. Her ser vi erhvervsdirektør Turið Finnbogadóttir
Arge og direktør John Rajani.

1906

2007

2010

2011

BankNordik
bliver grundlagt
under navnet
Føroya Banki.

Banken bliver
børsnoteret.

BankNordik øger
aktiviteterne til Danmark,
Grønland og Island, blandt
andet ved opkøb af 12
afdelinger af Sparbank.

BankNordik
køber de
sunde dele af
Amagerbanken.
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2013

BankNordik tager første
spadestik til et nyt
hovedsæde i den færøske
hovedstad Tórshavn. Det
nye byggeri på 3.700
kvadratmeter skal stå
færdigt til sommer og ligger
på en bakke midt i byen.

2015

I dag er der 15 filialer, en
Private Banking-afdeling
og to erhvervs-afdelinger
i Danmark, fem filialer og
én erhvervsafdeling på
Færøerne og én privat- og
erhvervskunde-afdeling i
Nuuk.

BankNordik

neskeligt ansigt
økonomiske fundament,” siger John Rajani og tilføjer, at det kun kan lade sig gøre, fordi BankNordik
er en forholdsvis lille spiller og har en flad struktur.

går i. BankNordik er sig stærkt bevidst, at der er
personlige relationer på spil, hvis man skifter en
rådgiver ud med en anden. At det betyder meget
for en mellemstor virksomhed, der er afhængig af
Flad struktur og få chefer
sin bank, at den kender den person, som den
“Hos os er det ikke så hierarkisk. Der er meget kort
handler med.
fra kunden til direktionen. Som oftest er der kun et
“Hvis du har en rådgiver, der var med, da du fik
lag imellem, og det er
nyt job og gik ind på
nemt for kunderne at
et nyt marked, så er
komme i kontakt med
det svært at få en anledelsen,” siger han og
den. Der sker mange
fortæller, at kundebesøting i en vækstvirkgene er vigtige investesomhed, og de har
ringer for banken, da det
måske ikke den store
er deres måde at holde
interne organisation
sig opdateret og skarpe
endnu - og så betypå.
der det altså meget,
Således var BankNorat de kender de perdiks erhvervsdirektør
soner, de skal forholMogens Høj fra erde sig til,” siger han
hvervsafdelingen i Kolog understreger, at
ding og administrerende
virksomhederne skal
direktør, Janus Petersen,
bruge BankNordik.
John Rajani,
i Polen for nylig. De beDet er vigtigt, at de
direktør, BankNordik.
søgte en af deres erkender
bankens
hvervskunder for at bemedarbejdere, og føsigtige nogle nye ekspansionsplaner.
ler at de har nogle ved deres side, som de kan tale
“Det ser man altså ikke i mange banker. At direkudvikling af virksomheden med.
tionen tager to dage ud af kalenderen for at se på en
“I de seneste år er troværdigheden blevet lidt slidt
virksomhed i Polen. Så prioriterer man altså samari vores branche. Nogle virksomheder har oplevet, at
bejdet og hands-on-erfaringen med kunderne højt,”
tæppet er blevet revet væk under dem, da krisen
siger John Rajani.
kradsede. Sådan skal de ikke have det med os. Vi vil
gerne opleves som en troværdig samarbejdspartner
Det handler om mennesker
– en partner, der ved, at en aftale er en aftale – også
I det hele taget er det mennesker og relationer, der
selvom man kortvarigt risikerer at tabe penge på
er essensen i ethvert samarbejde, som banken indden,” siger John Rajani. Ø

“Vi vil gerne have, at
vores kunder føler, at
de kan tale strategi og
forretningsudvikling
med deres rådgivere.”

1

Fakta præsentation
n navn: BankNordik
n Ejer: Børsnoteret selskab med spredt
ejerskab, hvor to aktionærer dog ejer mere
end 10%.
n Stiftelsesår: 1906
n Antal kunder: 171.000
n Seneste resultat/år: 114 mio. (2013)
n Samlede udlån: 10,3 mia.
(Q3 2014)
n WebsiteS: www.banknordik.dk,
www.banknordik.fo, www.banknordik.gl

BankNordik opererer i Danmark og
Grønland samt på Færøerne og Island. Den
er mere end fordoblet i størrelse i løbet af
de seneste 5 år. BankNordik har i alt 443
medarbejdere – heraf 246 i Danmark.
Som bank er den kendt for at have styr på
sin risikostyring og at være en af de banker,
der har klaret sig gennem Finanskrisen
med meget lave tab.

2
1. Et kundebesøg er
under planlægning i
afdelingen i København.
Her er det erhvervsdirektør
Claus Stenderup (th.)
og erhvervschef
Søren Lund.
2. Erhvervschef Kjeld
Broby (tv.), erhvervsdirektør Mogens Høj
og erhvervschef Leif
Nielsen fra afdelingen
i Kolding, er kendte
ansigter hos kunderne.
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Keld Sund Nielsen

BLÅ BOG
Keld Sund Nielsen er 51 år gammel og bor
i Løsning med sin kone og deres tre børn.
Når hans arbejde som direktør i Teknisk
Gummi Horsens rinder ud, vil han
beskæftige sig med bestyrelsesarbejde,
interim management og konsulent
opgaver. www.sundbusiness.com
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“Jeg har lavet flere turnarounds – og
dér har jeg lært af mine fejl. Jeg har
ikke altid gjort det hårdt nok. Nu ved
jeg, at det er bedre at tage en svær
beslutning end ikke at tage den –
i dag er jeg hurtigere til at tage den.”

Keld Sund Nielsen

Turnaround som

professionel
livsstil
Det kræver sin mand at stå for en turnaround på et presset marked.
Keld Sund Nielsen har gjort det flere gange – senest vendte han en
underskudsforretning til et internationalt millionsalg

K

eld Sund Nielsen erkender, at han er en
hård hund. ’Hård – men pisseflink’, som
han siger det, når man spørger til, hvorfor han har valgt at stå for hele to turnarounds i de seneste otte år. Hvorfor det er
ham, der bliver kaldt på, når en virksomhed går dårligt og har brug for at få ryddet op og tænkt nyt.
”Da Teknisk Gummi Horsens ansatte mig som direktør, vidste de, at jeg var en hård mand. Jeg havde
netop stået for en turnaround af Star Pipe i Fredericia
og havde fået solgt virksomheden til en stor konkurrent. I mit nye job skulle jeg gøre nogenlunde det
samme: Lave en gammel industrivirksomhed om til
en professionel industrivirksomhed,” siger Keld Sund
Nielsen, der endte med at levere varen på blot halvandet år.
”I maj kom der en tysk konkurrent og bankede på.
Sagde, at de gerne ville købe os. Jeg sagde, at de skulle
lægge et beløb, der svarede til den værdi, jeg havde
planlagt, at vi skulle have opnået i 2020 – en tredobling. Og det gjorde de sgu,” siger han.

Behov for at tænke nyt
Da Keld Sund Nielsen overtog ledelsen i Teknisk
Gummi Horsens, var den netop blevet lagt sammen
med Horsens Gummivarefabrik. Fusionen var ikke
gået som forventet; de to kulturer var meget forskel-

lige, og de svære beslutninger var ikke blevet taget.
Samtidig befandt virksomheden sig på et presset
marked, fordi den leverede valser til den danske avisog trykkebranche. En branche, der var ramt af krise
og global nedgang.
”Vi var nødt til at tænke nyt, finde nye segmenter,
være forud for vores tid. Vi rykkede ud på eksportmarkedet og begyndte at fokusere på møbel-, fødevare- og emballageindustrien,” siger Keld Sund Nielsen
og tilføjer, at han i løbet af processen endte med at
købe alle aktierne i virksomheden og gå hele vejen i
troen på sin succes.

de gjorde før. Leveringstiden er mere end halveret, og
sygefraværet faldet drastisk.
”Det var en hård, men nødvendig proces – og medarbejderne er ikke længere sure på mig. Jo mere du er
gearet til at leve i en foranderlig verden, jo større
chance har du for succes. Det kan alle se nu.” Ø

Fakta præsentation

Kelds way - or the highway
Keld Sund Nielsen overtog direktørstolen i Teknisk
Gummi Horsens i 2009, og han lagde ud med at lave
forandringer overalt. Der skulle ryddes op og skabes
et nyt flow i virksomheden – kvaliteten og leveringstiden skulle op.
”Medarbejderne oplevede, at man kunne gøre det
’Kelds way – or the highway’. De behøvede ikke være
enige med mig, bare de gjorde, som jeg sagde,” siger
Keld Sund Nielsen og fortæller, at det var en hård tid
for alle.
En hård tid, der gav pote. Da han begyndte, var der
39 ansatte i alt. I dag er de 26 og laver 35 procent
mere i omsætning og et væsentligt bedre resultat, end

n navn: Teknisk Gummi Horsens A/S
n Ejer: Felix Böttcher GmbH & Co. KG
n Stiftelsesår: 1968
n Antal Ansatte: 26
n Antal kunder: Over 800
n Omsætning: Ca. 33.0 mio. (2014)
n Website: www.tekniskgummi.dk
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Vó n i n

Litauen er ikke længere
"en by i rusland"
Den internationale
trawlproducent
’Vónin’ har netop
flyttet dele af sin
produktion hjem
til Europa. De har
erfaret, at Indien
og Kina ikke er det
optimale valg, da der
er behov for hurtigere leveringstider og
en løbende kontrol

Innovation, erfaring
og sans for søen
Det begyndte for snart 50 år
siden med nogle trawlfolk, der
købte et lokalt skib for at få mere
tid til familien. I løbet af kort tid
viste det sig dog, at der er brug
for deres evner: Færingerne
havde behov for at få lavet trawl
af lokale specialister og det blev
startskuddet på den
nordatlantiske millionforretning,
som Vónin er i dag.

10 | Nordiske Ambitioner 2015

F

lere danske selskaber har gjort det samme. Afstandene spiller en rolle, og så er Kina ikke så
billig længere. Konkurrencemæssigt er tingene
ved at ændre sig – vi ønsker at være tættere på
produktionen, så vi bedre kan kontrollere kvaliteten og forbedre leveringstiden,” siger Hjalmar Petersen.
I de seneste 14 år har han været direktør for en international vækstvirksomhed, der har ekspanderet voldsomt og
i dag arbejder over det meste af Nordatlanten. Med 250
ansatte, en omsætning på 360 millioner kroner og en tilstedeværelse i både Grønland, Island, New Foundland,
Danmark, Færøerne, Norge og Murmansk i Rusland, virker det som et lille skridt at gå ind i Litauen, men det er det
ikke.

Høj kvalitet og hurtig levering
“Det er et nyt step at etablere os i et andet land med en
decideret produktionsenhed. Vi leverer i dag fiskenet og
udstyr til trawl- og notfiskeriet samt til fiskeopdræt, og
med tilstedeværelsen i Litauen vil vi kunne sikre vores
kunder en høj kvalitet og en hurtigere leveringstid,” siger
Hjalmar Petersen, der som sådan ikke mener, at der er noget galt med kvaliteten i Asien – produktionen er bare meget langt væk.
Som leverandør til fiskeindustrien kan Vónin have brug
for, at tingene er fremme lynhurtigt – og med en produktion i Litauen bliver transporttiden reduceret fra 5-6 uger
til kun én.
“Vi sparer den lange leveringstid og kommer tættere på
produktionen. Dermed bliver det også lettere at opretholde og kontrollere kvaliteten. I stedet for at få andre til at
producere vores produkter i Indien eller Kina, ejer vi nu
produktionsapparatet i Litauen og kan dermed styre det
hele selv,” siger han.

Skræddersyede trawl
Den nye produktionsenhed i Litauen åbnede i september
sidste år og beskæftiger i øjeblikket 30 mand. Vónin har
nu sendt nogle af sine garvede færøske trawlfolk af sted for
at oplære de lokale, og Hjalmar Petersen forventer, at det
ikke varer længe, før mandskabet tæller omkring de 80.
Det er et meget specialiseret arbejde, og i langt de fleste

“Når man tænker
Litauen, tænker man
ofte russiske tilstande,
men sådan er det
slet ikke længere.”
Hjalmar Petersen
direktør, Vónin
tilfælde er de nødt til at skræddersy deres produkter. To
skibe er ikke ens, og det har betydning for deres trawl.
Størrelsen, vægten og motorkraften varierer – havets
strømforhold og temperaturer påvirker fiskenes position i
vandet. Det har alt sammen betydning for de produkter,
der bliver leveret, og derfor skal Vónin konstant have fingeren på pulsen.
“Vi udvikler trawlene i samarbejde med fiskerne, og
derfor er det meget vigtigt for os at have et godt netværk.
Det er gennem løbende feedback, forskning og nytænkning, at vi får fingre i erfaringerne og bliver i stand til at
lave et godt produkt,” siger Hjalmar Petersen og tilføjer, at
det alt sammen stiller store krav til en produktion, der
ikke ligger på Færøerne.

Pas på håndværket
En ting er, at det ikke nødvendigvis er lige let at lære nye
folk op; noget andet er, at det er vigtigt for Vónin, at de
ikke lader generationers viden og ekspertise forsvinde ud
af det land, der om nogen er kendt for sin evne til fiskeri.
“Vi vil gerne have, at håndværket overlever her på Færøerne, og derfor er vi meget opmærksomme på konstant
at have størstedelen af vores produktion her. Det er vores
knowhow, indtægtskilde og troværdighed, og kunderne
skal vide, at det vi laver i Litauen, bliver lavet på den
færøske måde og med den færøske kvalitet,” siger Hjalmar
Petersen. Ø

Vó n i n

“Vi var de første i Skandinavien, der
lavede en testtank, hvor vi kunne
udsætte nogle modeltrawl, trække
dem gennem vandet, teste og udvikle
dem, før vi solgte dem videre," siger
direktør Hjalmar Petersen.

1
2

1. Det begyndte med købet af et skib i dag servicerer Vónin skibe verden over.
2. Det er et gammelt håndværk at lave
trawl, og Vónin gør, hvad de kan for at
bibeholde den færøske kvalitet i
produktionen.

Fakta præsentation
n navn:
Vónin (VON)
n EjerE: Kerið P/f,
Norðoyar Íløgufelag, Havila A/S
n Stiftelsesår: 1969
n Antal Ansatte: Ca. 250
n Antal kunder: Ca. 200
n Seneste resultat/år: 15,0 mio.
n Omsætning: 360 mio.
n Website: www.vonin.com
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P l a s t1

Det starter

med
en
kurv

Fakta præsentation
n navn: Plast1 A/S
n Ejer: Biskra Aps
v/Finn Holmstrøm Nielsen
n Stiftelsesår: 2008
n Antal kunder: Leverer til
ca. 18.000 butikker i Europa
n Medarbejdere: 11
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To gange har Finn Holmstrøm siddet i
en kælder med en plastic-kurv og
drømt om at starte en millionforretning.
To gange er det lykkedes.

P l a s t1

To gange har Finn
Holmstrøm lavet den
samme succes inden for
plasticbranchen. Ikke
med vilje, men fordi plastic
og iværksætterånden af en
eller anden grund ikke har
villet lade ham være i fred

J

eg var egentlig gået på pension og sad med fødderne
i swimmingpoolen i Frankrig, da jeg fik ideen til en
cykelkurv, jeg kunne få produceret billigt i Kina,” siger
69-årige Finn Holmstrøm.
I foråret 2005 havde han solgt sit livsværk til en
kapitalfond. Han var dog fortsat i virksomheden i tre år som
konsulent men var sommeren 2008 taget sydpå for at nyde livet
med sin kone. Der gik ikke lang tid, før han kunne mærke, at
han kedede sig.
“Det der med at slå græs og holde hus, det er altså ikke rigtig
mig. Så vil jeg hellere arbejde,” siger han med et skævt smil
og fortæller, at det nok var den følelse, der satte gang i nye
plastic-eventyr.

Forfra – med de samme medarbejdere
I dag sidder Finn Holmstrøm under tre farvede plasticlamper i
Plast1’s showroom, omgivet af plastickurve og -kasser fra gulv
til loft. Hyldemeterne omkring ham er fyldt med husholdnings- og rengøringsartikler. Alt sammen i plast.
Han fortæller om planen, han havde for seks år siden. Ideen
var, at han skulle sidde hjemme i kælderen som pensionist og
sælge cykelkurve. Lidt ligesom dengang i 1984, da han bevægede sig ind i plasticbranchen for første gang - med 4 små kurve i
13 forskellige farver. Det blev ikke, som han troede.
“Tingene ændrede sig hurtigt, da jeg fik besøg af et par chefer
fra mit gamle firma. De ville høre, om vi ikke kunne finde ud af
noget sammen,” siger han og fortæller, at den nye ledelse i hans
“gamle firma” på det tidspunkt havde afskediget en del af hans
gamle medarbejdere, og at han jo nok fortsat følte et ansvar.

Tilfældighedernes spil
“Hvis jeg havde vidst, at jeg skulle ende her med de samme
medarbejdere som før og i den samme branche, så havde jeg
nok ikke solgt min gamle virksomhed. Nu er den jo vores konkurrent,” siger Finn Holmstrøm.
Siden han og hans tidligere chefer startede Plast1, er de blevet
11 ansatte, har en omsætning på 220 millioner kroner og sælger
mere end 100 millioner plastvareenheder til opbevaring, husholdning og rengøring.
“Skulle man starte et nyt dynamisk firma, ville man nok
ikke ansætte, som vi har gjort det, da alle de ledende medarbejdere nærmer sig 60 år. Men når jeg holder op, så sælger
jeg denne her forretning til nogle af dem, så kan de drive den
videre,” siger han. Ø
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Halibut Greenl and

Til kamp for et

bedre samfund
Monopolerne hersker i Grønland, men nu er der kommet en ny privat
producent på banen. En producent, der ønsker at forbedre vilkårene
for fiskerne og at give de store selskaber kamp til stregen

H

alibut Greenlands unge direktør bevæger sig adræt og scenevant gennem de
mange mørke læderstole, som Arne Jacobsen i sin tid gav navnet 'Svanen' og
international berømmelse. I dag står
stolene draperet rundt om baren på Hotel Hilton
ved Københavns Lufthavn, og den unge sorthårede
direktør sætter sig i en af dem med et fast håndtryk
og et smil.
Hans hår er kortklippet, hans blik direkte, og der
hviler en dedikeret intensitet over hans slanke skikkelse og rolige stemmeføring. I korte, præcise vendinger fortæller han om sig selv og den virksomhed,
han står i spidsen for.
“Halibut Greenland blev etableret i 2008 af lokale
fiskere, der følte sig snydt af de store selskaber. Efter
etableringen gik fangstpriserne op fra 4-6 kroner til
20 kroner kiloet – og fiskerne fik for alvor øjnene op
for, at de er blevet snydt i årevis,” siger Niels Thomsen, der både er drevet af lysten til at kæmpe mod
de store selskaber og til at lave en god forretning.

Dance like a butterfly
“Som virksomhed skal man være som en bokser,
man skal ikke kun have stærke muskler, man skal
også kunne bevæge sig hurtigt og være i stand til at
se modstanderens styrker og svagheder på et øjeblik,” siger den 33-årige direktør, inden han læner
nakken tilbage for at dryppe sit venstre øje.
Da han var 10 år gammel, var han i slåskamp med
nogle af de andre børn i sin barndomsby Ilulissat og
endte med at få en metalsplint i øjet. Han har døjet
med et glasøje lige siden.
14 | Nordiske Ambitioner 2015

“Jeg er et
konkurrencemenneske –
jeg stopper ikke,
før jeg vinder.”
Niels Thomsen.
direktør, Halibut Greenland.
“Jeg har været i krig, siden jeg var barn. Som søn
af en dansk mor og en grønlandsk far, er man ikke
populær blandt de andre børn. Jeg har ikke haft
brug for erhvervspraktik; jeg har lært det hele på
den hårde måde og ved, at det gælder om at overleve og finde muligheder,” siger han og smiler skævt.

Direktør og et helt menneske
Halibut Greenland omsatte for 92 millioner kroner
i 2013 – samlet set. I 2014 forventer Niels Thomsen,
at de har omsat for 125 millioner i moderselskabet,
cirka 10 millioner i datterselskabet og godt 200 millioner i det associerede salgs- og marketingsselskab.
Alligevel er det ikke firmaet, han bruger som referenceramme, når han præsenterer sig selv, men derimod sin rolle og sit ansvar som forælder.
“Jeg er først og fremmest far til to sønner, Det er ud
fra det, at jeg forstår og definerer mig selv. Derudover
er jeg direktør for Halibut Greenland,” siger Niels
Thomsen.

Han er 33 år og i færd med at ekspandere virksomheden med yderligere datterselskaber.
“Jeg kunne vælge at præsentere mig som virksomhedsleder, men jeg er først og fremmest et menneske. Et helt menneske. Uden at være det, kan jeg
ikke udføre mit job godt nok,” siger han.

Opdraget til passivitet
Niels Thomsen er opvokset i Ilulissat, hvor det er
fisk og skaldyr, der udgør livsgrundlaget for de fleste. Han er ikke selv fisker og kommer ikke fra en
traditionel fiskerfamilie – istedet har han læst på
universitetet, har en kandidatgrad i samfundsvidenskab og en fortid som medlem af det grønlandske parlament.
“Geografisk set er Grønland et stort land med en
lille befolkning. I årevis har man sagt til folk, at der
er nødt til at være monopoler, men det er i høj grad
en sandhed med modifikationer. Vores virksomhed
er nok det bedste eksempel på, at der sagtens kan
være et privat marked,” siger han og tilføjer, at den
dag, han er nødt til at søge om driftstilskud, så har
han ikke gjort sit job godt nok – så må han aflevere
nøglerne og finde sig et nyt.
“Grønland har brug for flere, der gør op med det
eksisterende. Monopolerne, den gamle måde at
tænke på. Som borger i det her land er man opdraget til at modtage i stedet for at yde – jeg ønsker at
gøre op med apatien og passiviteten,” siger Niels
Thomsen, der bruger tid og energi på at opdrage
sine sønner til at blive gode samfundsborgere og på
at drive en virksomhed, der konstant er en torn i
øjet på de store. Û

Halibut greenl and

“Før tjente en jollefisker med en sund
arbejdsmoral cirka 200.000 om året –
i dag tjener han 800.000. Alene på grund
af den konkurrence, som vi har bragt ind
i markedet,” siger 33-årige Niels Thomsen,
der er direktør for Halibut Greenland.

Fakta præsentation
n navn: Halibut Greenland ApS
n EjerE: Ca. 75 lokale fiskere
n Stiftelsesår: 2008
n Antal ansatte: Ca. 50
n Omsætning: >125 mio. (2014)
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P o ly T e c h

PolyTech leverer komponenter til
vindmølleindustrien og har gjort
det i knap 20 år. Det første
emne, der blev lavet kunne snildt
ligge på forsædet af en Opel
Kadett. Det kan de ikke længere.

Vi laver ikke st
E

PolyTech leverer til verdens
største vindmølleprodu-

center og har erfaret, at

det er godt at være min-

dre, fleksibel og risikovillig,
når man færdes blandt
mastodonter
16 | Nordiske Ambitioner 2015

n vindmølles liv løber i gennemsnit over
godt 25 år, og den bliver ramt af omkring
300 lynnedslag i løbet af sin levetid. Lynnedslag, der kan flække vinger og potentielt ødelægge en god forretning.
Ud over det lever møllerne også et særdeles udsat
liv på hav, marker og bjergskråninger – og det stiller
store krav til en innovativ problemløsning fra de
virksomheder, der leverer komponenter til vindmølleindustrien.
Virksomheder, der ikke nødvendigvis behøver at
være store, men så absolut er nødt til at være dygtige på det voksende internationale marked.

“Mange af de opgaver, vi får, er baseret på, at der
er noget andet, der er gået i stykker, og at der er opstået et problem, som skal løses. Vi laver ikke standardkomponenter, og det kræver opfindsomhed,
kreativitet og visionære løsninger. Man skal ikke
være hæmmet af investeringer og ansættelser,” siger
Mads Kirkegaard, der er direktør for PolyTech,
som leverer komponenter til vindmøller over
hele jorden.
Det er ofte ham og hans ingeniører, som vindmølleproducenterne kommer til, når de har brug
for lynbeskyttelse eller et decideret aerodynamisk
tuning-kit, der, ligesom spoileren på en bil, skal

P o ly T e c h

Fakta præsentation
n navn: PolyTech A/S
n EjerE: Private Investorer
n Stiftelsesår: 1994
n Antal Ansatte: 110 i Danmark og
40 i Kina
“Det fede ved at være en del af det
her er, at man får noget til at lykkes i
en relativt lang kæde. Fra de første
spæde håndtegninger på bagsiden
af en pølsebakke til varerne kører ud
herfra på vej mod vindmølleproducenter i hele verden,” siger Mads
Kirkegaard, direktør i PolyTech.

n Antal kunder: De væsentlige på det
globale marked inden for vind og voksende
inden for olie og gas
n Website: www.poly-tech.dk

andardløsninger
tvinge det sidste ud af en vindmølles vinge – eller et
helt andet produkt.

Behov for at tage chancer
“Vi tager nogle chancer. Det lyder måske negativt,
men vi gør det af egen kraft, og før kunderne beder os
om det,” siger Mads Kirkegaard.
Ifølge ham er man nødt til skyde til bolden, hvis
man vil score – også selvom det af og til sker, at man
ikke rammer målet.
“Der kommer garanteret 1.000 leverandører og siger, at de er verdensmestre. Forskellen på os og dem er,
at vi kan vise det,” siger han og tilføjer, at de ansatte i

PolyTech bruger rigtig meget tid på at sikre sig, at de
ikke overser nogle krav, men at de også gerne vil have
noget konkret at røre ved.

Prototyper – en god investering
Hvis PolyTech har været ude at snakke med en kunde, så laver de prototyper og lægger dem på bordet
foran ham.
De behøver ikke at have lange tykke kontrakter på
plads, før de beslutter sig for at bruge nogle ressourcer. De er små, fleksible og præget af en flad struktur
– og så er de ikke bange for at investere i noget
håndgribeligt.

"Der er en tendens til, at man kan bruge alle de
timer man vil til møder og snak – men skal man
have cool cash op af lommen, så er den en anden
sag. Der tænker jeg anderledes," siger Mads Kirkegaard og tilføjer, at han er modstander af at blive
siddende i mødelokalet for længe.
"Det kan nemt ende med, at man bliver slået hjem
i Ludo, bare fordi man ikke brugte de der 20 timer
ude i laboratoriet, da idéen var jomfruelig. Nogle
gange er man nødt til at finde ud af tingene ved at
røre ved dem – og så kan det godt betale sig at lave
prototyper og forsøg tidligt i forløbet,” siger Mads
Kirkegaard. Ø
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BankNordik

Når en bank gør
Nogle af Nordens store forretningssucceser har erfaret, at det nytter at
have en god bank i deres hjørne. Her fortæller seks af dem, hvad det
vil sige at have haft BankNordik med sig på vejen mod succes. En vej,
der oven i købet tog sin begyndelse i kølvandet på Finanskrisen

15. September 2008

2008

2010

Finanskrisen begynder

Plast1

Den amerikanske bank og finanskoncern

220 mio.
• Omsætning:
11
• Medarbejdere:
• Markeder: hele EU samt Norge, Island m.fl.

sender finansielle chokbølger gennem den
internationale finansverden. Det er den
største konkurs af sin art - nogensinde.

“Det var ikke det nemmeste at starte op i
slutningen af 2008 - det var vel i virkeligheden
nok den værste periode overhovedet. Finanskrisen
lagde ligesom en dæmper på alt.”
“Vi besluttede i forsommeren 2014, at vi ville
skifte bank, og da vi meddelte dette til den
daværende bankdirektør, sagde han: ’I er godt klar
over, at I skifter til en bank, der ikke er større end
en af vores filialer!’ - Jeg kiggede på ham og
svarede: ’Det gør ikke noget, hvis de har en bedre
regnemaskine, end I har,’ og så forlod jeg det
møde.”
“Ved at skifte til BankNordik har vi opnået en årlig
besparelse på cirka 800.000 kroner i renter og
gebyrer – i øvrigt er servicen og den nære kontakt
helt i top”.

20

side

Lehman Brothers begærer konkurs og

Direktør Regin Jacobsen

Bakkafrost
• Omsætning:
• Medarbejdere:
• Markeder:

2,5 mia.
640
Verdensomspændende

“Vi er et selskab i international konkurrence, og
derfor er det vigtigt for os at have en bank, der
både kan leve op til den benhårde konkurrence,
der er på de finansielle markeder, og som formår
at stå last og brast med os, når vi konkurrerer med
de største og de bedste på verdensmarkedet."
“I forbindelse med vores børsnotering i 2010 var
BankNordik en nøgle-medspiller. De rådgav dygtigt
og professionelt - og var helt klart en af årsagerne
til, at vi fik en god start som børsnoteret selskab."

side

12

Direktør Finn Holmstrøm
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"Det globale marked bevæger sig hurtigere end
tidligere, og det er derfor nødvendigt med
fleksibilitet og beslutningsdygtighed, når beslutninger bør træffes. En god bank er en seriøs
medspiller hele vejen – og det har BankNordik
været.”

BankNordik

forskellen
2012

2014

Teknisk Gummi
Horsens

European House
of Beds

33 mio.
• Omsætning:
26
• Medarbejdere:
Markeder:
Skandinavien,
Østeuropa
og
Asien
•

• Seneste resultat/år: 1,8 mio. netto (2013)
38
• Medarbejdere:
Primære
markeder:
Danmark
og
Sverige
•

“Jeg var administrerende direktør i Teknisk
Gummi Horsens og blev tilbudt at købe virksomhedens aktier af Fjordbank Mors. Jeg havde lige
købt dem, da banken gik konkurs, og renten
steg markant. I næsten halvandet år gik jeg
rundt uden at vide, om jeg var købt eller solgt.
Jeg drev stadig Teknisk Gummi Horsens på
professionelt niveau, men min gæld voksede.”

“For et par år siden var vi nogle stykker, der fik
muligheden for et management buy-out, og
derfor gik vi ud for at finde en bank, der ville
hjælpe os med en driftskredit på et par
millioner."

“Jeg lå praktisk talt på knæ for flere banker,
men ingen af dem ville hjælpe mig. Til sidst
besøgte jeg BankNordik – og for første gang
oplevede jeg at blive taget alvorligt.”
“Hvis ikke BankNordik havde troet på projektet,
var den positive udvikling ikke sket. Det er
vigtigt, at nogen tror på en. Nogen, der er villige
til at gå den fulde vej og også tage nogle
chancer. I dag har jeg solgt til en tysk
konkurrent til den pris, som vi havde vurderet,
at vi ville være værd i 2020, en tredobling.”

side

23

OVG Proxy

“Selvom vi havde en utrolig god case og stort
potentiale, oplevede vi manglende vilje og
passivitet fra bankerne. Vi oplevede det lidt,
som om de tog nogle informationer, tastede
dem ind i en computer og lod den om at sige ja
eller nej.

85 mio.
• Omsætning:
12
• Medarbejdere:
• Markeder: Danmark, Sverige, Norge, Finland

“I BankNordik var det pludselig mennesker, vi
mødte. Dér var det ikke computeren, der lavede
arbejdet.”

“Jeg synes jo i virkeligheden, at alle banker kan
det samme – derfor handler det for mig kun om
én ting: De mennesker, man arbejder sammen
med, og deres lyst til at forstå mig og den
virksomhed, jeg står for.”

“Det er svært at komme i gang – Kig nu på
planerne, det materiale, der bliver lagt frem!
Vurdér risikoen, men læg også mærke til, hvad
det er for nogle mennesker, der sidder foran
dig!”

Direktør Morten Geschwendtner

“Det handler om respekt og partnerskab – og
om gensidigt at skabe løsninger, der skaber
værdi for alle.”
“Man kan godt tro, at græsset er grønnere
andre steder – men det er altså bare lettere at
arbejde sammen med mennesker, der forstår
én og kender den virksomhed, man driver.”

Direktør Keld Sund Nielsen

Direktør Hjalmar Petersen

Vónin
• Omsætning:
• Medarbejdere:
• Markeder:

360 mio.
Ca. 250
Nordatlanten

“Vi har netop åbnet en produktionshal i Litauen.
Vi har tidligere fået produceret vores varer i
Kina og Indien, men nu flytter vi den hjem til
Europa. Vi kommer tættere på produktionen,
kan producere bedre kvalitet og få en hurtigere
leveringstid.”
“En god bank er en bank, der er der, når du har
brug for den, når man skal ekspandere, som vi
har gjort. Vi har en bank, der tror på os, og som
er villige til at låne os de nødvendige penge på
gode betingelser.”
“Uden en god bank er det meget vanskeligt at
gøre fremskridt i et samfund. Det er vigtigt, at
banken tror på os og vil deltage i vores
fremtidsplaner.”

32

side

side

8

10

side

2011

Direktør Kim Rasmussen
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Bakk afrost

En laks
der smager

af Færøerne
Lakseproducenten Bakkafrost leverer laks til de
kritiske amerikanske og asiatiske forbrugere, der
vil vide, hvad de køber - og gerne betaler ekstra
for fødevarer af høj kvalitet og bæredygtighed
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En global
succeshistorie
I de seneste år har Bakkafrost
været både Færøernes og den
internationale opdrætsindustris
helt store succeshistorie.
Selskabet regnes for at være
blandt de allerdygtigste selskaber
i international opdræt, med
exceptionelt effektivt opdræt og
en bæredygtig produktion af
kvalitetslaks. Et produkt som
deres kunder er villige til at betale
den højeste pris for.
Bakkafrost er børsnoteret, og
har på baggrund af iøjnefaldende
resultater – blandt andet et
overskud på over 700 mio. kr. i
2013 og det faktum, at de er godt
på vej til endnu bedre resultater i
2014 - oplevet en stigning i
markedsværdien fra 1 mia. kr. ved
børsnoteringen i 2010 til 8,6 mia.
kr. ved udgangen af 2014.

Milliardinvestering
i miljø og velfærd
Bakkafrost blev stiftet i
1968 og har en lang arv og
viden fra et liv med laks. Denne
viden bliver konstant opdateret,
og selskabet investerer 1,5
milliarder i sin værdikæde fra
2014 til 2017. I de næste år vil
der blive sat yderligere fokus på
fiskevelfærd, miljø og produkter
af endnu bedre kvalitet.
“Vi vil gerne forblive i front på
det her område. Derfor lægger vi
7 fabrikker sammen til én,
samler produktionen og bygger
den fineste og mest moderne
fabrik inden for vores felt,” siger
selskabets direktør Regin
Jacobsen.
Han understreger, at der ikke
er nogen i verden, der har bedre
resultater end Bakkafrost – de
producerer billigt og får alligevel
de højeste priser for deres
produkter.
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Bakk afrost

“Det har vist sig at være en god
forretning at fokusere på sundhed
og godt miljø for laksen.” Regin
Jacobsen, direktør, Bakkafrost.

Bakkafrost, aktiepriser: 2013-15
200

150
NOK

Fakta præsentation
n navn: P/F Bakkafrost

100

n Ejer: Børsnoteret, Oslo
n Stiftelsesår: 1968
n Antal ansatte: 640
n Seneste resulatat/år: 589 mio.

50

n Omsætning: 2,5 mia.

2013

Maj

Sept.

D

e græsklædte klipper
rejser sig mod himlen,
mens morgenens dis
langsomt viger for solens stråler. Luftens
fugtighed lægger sig som vanddråber i ansigterne på to mænd, der
adræt bevæger sig rundt på et af
fjordens 15 cirkelrunde laksenet.
Iført orange regnjakker og sorte
waders bevæger de sig stilsikkert
rundt på nettets kant, tjekker laksenes ve og vel og sikrer sig, at de er
sunde og raske.
“Du bliver, hvad du spiser, og de
bedste fisk får det bedste foder. Vores laks smager af Færøerne, fordi
størstedelen af de råvarer, vi anvender i vores foderopskrift kommer
fra lokalt fangede fisk,” siger Regin
Jacobsen, der er direktør for verdens 8. største lakseproducent og
en af Færøernes allerstørste forretningssucceser: Det børsnoterede
Bakkafrost.

Du bliver, hvad du spiser
Bakkafrost er den eneste lakseproducent i verden, der selv producerer foder og råingredienser til deres
laks og dermed kan være sikre på,
at de har den fulde information om,
hvad laksen indeholder. De kan
bryste sig af et produkt, der inde22 | Nordiske Ambitioner 2015

2014

Maj

holder 50 procent flere marineråvarer end de fleste andre lakseproducenters.
“Når forbrugerne hører, at der
ikke er antibiotika i vores fisk, at vi
ikke bruger genmodificerede råvarer, og at de får et dobbelt så højt
indhold af de sunde Omega3-fedtsyrer her end andre steder, så vil
de gerne købe hos os,” siger Regin
Jacobsen.
Bakkafrost har imponeret analytikere og investorer over en bred
kam i de senere år, fordi de har
haft en højere indtjening end
noget andet børsnoteret lakseselskab i verden.
“Vi oplever, at kunderne i USA,
Kina og Rusland ønsker mere og
mere viden om de fødevarer, de spiser. De stiller spørgsmål til måden,
maden bliver produceret på og vil
faktisk også gerne betale ekstra for
gode råvarer,” siger han og tilføjer,
at det giver mening, hvis denne tendens også breder sig til de danske
forbrugere.
“Danmark - og Norden i det hele
taget - er kendt for at være optaget
af bæredygtighed og grøn livsstil.
Alene af den årsag burde der ligge
mange flere færøske laks i de danske frysebokse, end der gør i dag,”
siger han . Ø

Sept.

2015

n Website: www.bakkafrost.com

Kvalitet betaler sig
Færøerne har en lang tradition med fiskeopdræt,
og de har lært meget af fortiden og de udfordringer, som
laksebestandene har været udsat for.
I 1990’erne og begyndelsen af årtusindskiftet havde
lakseindustrien det svært, og Regin Jacobsen er ikke i tvivl om,
at vendepunktet kom, da producenterne begyndte at lære af
fortiden og rydde op mellem generationerne af laks. Regeringen
og producenterne gik sammen om at udfærdige en ny lovgivning
på området, og det blev et krav at tømme fjordene for
opdrætsfisk, før der blev sat nye ud.

Banebrydende lovgivning
“Lovgivningen medførte, at der nu skulle gå to måneder, før man
måtte sætte nye laks ud i en fjord. Vi oplevede forskellen med
det samme. Pludselig havde vi nogle af verdens bedste
biologiske resultater og sunde laks over hele linjen,” siger Regin
Jacobsen.
Hvor Bakkafrost før brugte 22-23 måneder på at producere
en laks, bruger de i dag kun 17 måneder – og den har endda
en højere kvalitet, en bedre smag og en lavere omkostning,
fordi laksen har det godt.
“Set i bakspejlet har det vist sig at være en rigtig god
forretning at fokusere på sundhed og et godt miljø for laksen,”
siger Regin Jacobsen.

O V G - P r ox y

Vi skal INSPIRERE

kunderne til køb
En lille idé kan sagtens blive til en stor forretning. Hvis man er
innovativ og leverer en wow-effekt, vil kunderne ’tage pungen op af
lommen’. Sådan lyder beskeden fra en af Danmarks mest erfarne
iværksættere og trendspottere

M

orten Geschwendtner
er ud af en familie af
iværksættere og ’selfmade men’.
Siden han var 18 år,
har han startet 10-15 nye virksomheder, og han arbejder i dag som direktør i distributørvirksomheden
OVG-Proxy. En virksomhed, der
sikrer sig rettigheder til varer, de tager hjem fra hele verden og derefter
distribuerer og markedsfører i Norden.
“Jeg kan godt lide det der med at
skabe noget. Det er en glæde at sætte
ting i gang og nå frem til noget, der
virker. Jeg er ikke så god til ’det kan
man ikke’ eller ’det burde man ikke’
– jeg har det nærmest modsat,” siger
Morten Geschwendtner.

Efter hans mening skal man ikke
lade sig begrænse af andre folks spilleregler. Det er måske en udfordring
at gøre noget andet – men det er som
oftest det hele værd.

Varer, marketing og medier
I de seneste 26 år har Morten Geschwendtner arbejdet i krydsfeltet
mellem varer, marketing og medier.
Han er overbevist om, at essensen i de
fleste af nutidens salg kan koges ned
til en meget enkel formular:
“Det handler om innovation – om
at komme ud til nogle kunder og give
dem en WOW-effekt. Det, at de siger
’Det var fandeme anderledes!’, ’Det er
nyt og godt set!’,” siger han og tilføjer:
“En lille idé kan sagtens blive en
stor forretning – se bare isterninge-

“Da vi i 2007 troede, at træerne voksede ind i himlen, fik vi nogle
lussinger. I dag har vi overflod af alt – så når vi skal købe noget,
skal det virkelig være noget nyt,” siger Morten Geschwendtner,
direktør i OVG-Proxy som her sidder ved siden af sin partner
Henning Engholm (th).

poserne eller poselukkeren. Det er
små, gode løsninger på problemer,
som er blevet til store forretninger.”

Vækst og løbende inspiration
OVG-Proxy startede i 2011 og er gået
fra 15 til 85 millioner på tre år. I 2015
forventer de at komme op over 100
millioner. De var to, der startede det
hele – nu er de 12, fordelt over Danmark, Sverige og Norge.
“Vi handler med alle de store kæder i Norden og har fokus på legetøj
og familieprodukter, isenkram og
personlig pleje – vi driver salget med
stærk marketing,” siger Morten Geschwendtner, der dagligt glæder sig
over sit team og de mange gode og
innovative partnere, de efterhånden
har fået.

Med OVG-Proxys brede sortiment
er det vigtigt at have folk, der har evnen til at spotte nye ideer og trends
globalt set.
“Vi går ud over grænserne, når vi
skal finde inspiration – ud til de rigtig
store markeder som eksempelvis
USA, Kina eller Australien. Det er
væsentligt at kunne præsentere kunderne for noget nyt og interessant,
nogle innovative varer,” siger han.
Morten Geschwendtner tilføjer, at
det danske og nordiske marked er rige
økonomier, der ønsker inspiration.
“De kæder, der virkelig kommer til
at levere varen på den lange bane er
dem, der har et konstant vareflow og
som kan levere nyheder. Ting, der inspirerer os til at tage pungen op af
lommen,” siger han. Ø

Fakta præsentation
n navn: OVG-PROXY ApS
n Ejere:
Morten Geschwendtner 68%,
Mikkel Berg Kjærsgaard 12%,
Carsten Korch 10%
og Roger Norwich 10%
n Stiftelsesår: 2011
n Seneste resultat/år: 4,9 mio. (2013)
n Omsætning: 49 mio. (2013)
n Website: www.ovgproxy.com

Nordiske Ambitioner 2015 | 23

Ganni

"Vi har fokus på at minimere forbruget af eventuelle
skadelige stoffer i produktionen, nedsætte vores udledning
af CO2 og leve op til de relevante certificeringer. Det er
et løbende og meget komplekst arbejde, og vi er ret
ydmyge over for det,” siger René Dyhring Mikkelsen (tv.),
der er økonomidirektør i Ganni. Hér sidder han ved
siden af produktionsdirektør Ole Sahlholt.

Klar til Nye mar
Fokus på Corporate Social Responsibility kan gå hen og blive et
konkurrenceparameter og en fordel for nordiske virksomheder.
Vores samfund har allerede en etisk og tillidsfuld adfærd

T

øjet på bøjlerne er stiligt, minimalistisk og holdt i støvede farver
med klassiske mønstre. Det emmer af kvalitet og nordisk elegance.
Emmer af den del af verden, det stammer fra.
“For at matche den foranderlighed, som den nye kritiske – og særdeles medievante - forbruger efterspørger, er vi nødt til at ruste op på
CSR-delen af vores virksomhed. Etik og moral får større og større fokus fra forbrugeren,” siger modehuset Gannis økonomidirektør René Dyhring Mikkelsen.

Global debat på minutter
Han er ikke i tvivl om, at det er en god idé at få mere åbenhed ind i produktionen, at udvise ansvarlighed, når man screener leverandører, vurderer materialer
og i det hele taget sikre sig, at der er en grad af garanti for, at ting fungerer ordentligt.
24 | Nordiske Ambitioner 2015

“Vi ser det tydeligt i vores modeshows – der går 20 minutter, efter det er slut,
og så bliver der blogget pan-europæisk om det. Den hastighed og den responstid stiller nogle helt nye krav,” siger han og henviser dermed til, at en dårlig sag
kan sprede sig over hele kloden på ingen tid – derfor er det vigtigt at undgå den.
“For at matche den ansvarlighed som den nye kritiske forbruger efterspørger
– dem der køber om fem år – så skal du være skarp. Det, du viser på dine shows,
skal være tro mod det, du ønsker at stå for, for det ryger lynhurtigt ud i æteren,”
siger René Dyhring Mikkelsen.

Projekt CSR-strategi
Millionforretningen og det internationale modebrand Ganni er gået fra at være
en lille virksomhed, der lavede lidt cashmere-strik, til et decideret modehus på
de internationale markeder på kun fem år.

Ganni

1

2

1. Ganni har både fysiske butikker og
en webshop. De holder blandt andet til
på Østerbrogade 50, København Ø.
2. Ganni Spring/Summer show.
Showet blev holdt på Simon Spies'
tennisbane, Hotel Mercur i København.

Fakta præsentation
n navn: Ganni A/S
n EjerE:
Nicolaj Reffstrup, Ole Sahlholt,
René Dyhring Mikkelsen
n Stiftelsesår: 1999
n Antal ansatte: 50
n Seneste resulatat/år: 3 mio. (2013)
n Omsætning: Ca. 100 mio. (2014)
n Eksportandel: 70%
n Website: www.ganni.dk

keder
I dag råder de tre ejere, Nicolaj Reffstrup, Ole Sahlholt og René Dyhring Mikkelsen
over 16 butikker i både Danmark, Tyskland, England og Norge, og de er nået til et
punkt i deres udvikling, hvor de har ressourcer til at gå dybere ind i CSR-principperne.
“I takt med at vi er blevet en større spiller på markedet, har vi også øget vores fokus
på CSR. Vi har et godt billede af, hvordan vores supply chain ser ud, men vi vil gerne
formalisere det endnu mere,” siger Ole Sahlholt, der er produktionsdirektør i Ganni.
Han fortæller at modehuset det forgange år har været en del af et projekt under
Erhvervsstyrelsen, hvor 15 danske virksomheder, i samarbejde med Deloitte, har udarbejdet hver deres CSR strategi med tilhørende implementeringsplan.

Nordisk ansvarlighed
Efter Ole Sahlholt og Rene Dyhring Mikkelsens mening stammer Ganni fra en del af
verden, hvor der er mere fokus på ansvarligheden end andre steder. De danske og
nordiske interessenter vil gerne gøre tingene godt og moralsk, og der bliver sat pris
på, at man opfører sig ordentligt – også fra forbrugerens side.
“Vi har hele tiden haft CSR’en som en del af vores DNA, men nu kommer der endnu mere struktur på ansvarligheden, vi bliver i stand til at kommunikere det bedre.
På sigt skulle det gerne give en bedre forretning,” siger René Dyhring Mikkelsen, der
mener, at Gannis slutkunder har et grundlæggende fokus på ansvarlighed, fordi de
interesserer sig for deres omverden. Ø

CSR – Corporate Social Responsibility
Begreber som hæderlighed, troværdighed og gensidig
tillid har altid været en del af erhvervslivets moralkodeks,
men med det internationale fokus på CSR i de senere år
samt regeringens ’Nationale Handlingsplan for
virksomheders samfundsansvar’ fra 2008, er det også
blevet en del af lovgivningen.
De største danske virksomheder skal således årligt
rapportere om CSR i deres ledelsesberetning.
Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder
handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt – for
eksempel ved at tage hensyn til miljø, klima,
arbejdsforhold og menneskerettigheder i deres daglige
agéren på verdenens markeder.
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At l a n t i c A i r way s

væbnet med te
og viden om vejr
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At l a n t i c A i r way s

knologi
Atlantic Airways koncentrerer sig om
færingernes møde med hinanden og
omverdenen. Og de gør det væbnet med
den nyeste GPS-teknologi og en viden om,
at de lever i ét med naturen og dens luner

F

ærøerne ligger midt i Atlanten, draperet med bjerge og
udsat for et vejr, der skifter
på sekunder. Det ene øjeblik
skinner solen på de
græsklædte vidder og de 70.000 får,
der som oftest græsser der. Det næste
øjeblik ruller stormen eller tågen ind
over de 18 øer og deres knap 50.000
mennesker.
“Jeg ankom til Færøerne på en
stormfuld og regnvåd eftermiddag i
november 2013. Flyet fløj ind over
øernes majestætiske fjelde, rå klippeskær og blæsende storslåethed – og
jeg kunne ikke lade være med at blive

imponeret over piloternes evner. Det
er indimellem udfordrende landingsforhold, og de er blændende dygtige,”
siger danske Jørgen Holme, der i dag
har siddet lidt over et år i stolen som
interim CEO i Atlantic Airways.
I dag kender han lidt mere til færingerne og deres evne til at klare sig
under vanskelige forhold. Deres evne
til at være åbne for nye muligheder og
udnytte moderne teknologi til lands,
til vands og i luften.

Banebrydende teknologi
“Oprindelig vidste jeg ikke, at færingerne var så godt kørende på teknologi-

siden, men det ved jeg mere om nu. De
er fænomenale inden for eksempelvis
søfart og fiskeri, og de har været med
til at drive teknologien til deres egen
vindings skyld,” siger han og fortæller,
at Atlantic Airways er de eneste i Europa, der anvender en meget specialiseret GPS løsning, der suverænt matcher
de til tider vanskelige landingsforhold.
Navigationsteknologien hedder RNP
0,1, og den giver flyvemaskinerne mulighed for at flyve lavere end sædvanlig
ind over landingsbanen i Vágar.
“Det var den tidligere ledelse, der investerede i det nye GPS-system, hvilket var virkelig godt tænkt. Det betyder, at vi kan flyve i dårligere sigtbarhed
end tidligere, og at vi har kunnet sikre
både turister og færinger en større stabilitet og dermed bedre mulighed for
forretninger med udlandet,” siger Jørgen Holme, der anser færingernes
kontakt med omverdenen som flyveselskabets hovedformål.

Tæt på omverdenen
Han ser de løbende investeringer i navigationsteknologi som en væsentlig
konkurrencefordel, fordi de øger forudsigeligheden, effektiviserer flyvningerne og sparer både tid og penge. Og
så hænger de også godt sammen med
den nye strategi, som Atlantic Airways
har lagt. “Vi har gjort det billigere at
rejse, og vi har valgt ikke at fokusere så
meget på charterflyvning i andre lan-

1. Der hviler et stort ansvar på Atlantic Airways,
der er det eneste flyveselskab, der flyver ind
og ud af Færøerne. De udgør luftbroen mellem
færingerne og omverdenen.
2. Landingsbanen på Færøerne kræver sin
pilot og et godt navigationssystem.
3. Atlantic Airways helikopter-forretning spiller
en vigtig rolle i ruteflyvningen mellem øerne. Den løser
livsvigtige redningsopgaver samt offshore operationer.
1
2

de, men i stedet bruge energien på
Færøerne. I de kommende år vil vi forsøge at styrke trafiknettet mod Norge,
Island og Skotland, forbedre rejsemulighederne for færingerne og gøre det
lettere for turister at komme hertil,”
siger han.

I National Geographic
Og at dømme ud fra de seneste prognoser i passagertallene fra sidste år, er det
måske ikke så dårlig en idé. Atlantic
Airways har nemlig oplevet en fem procents stigning i antallet af passagerer,
ligesom Færøerne generelt set har fået
flere og flere turister på besøg.
“I 2007 kårede et af verdens største
rejsemagasiner, National Geographic,
Færøerne som det øsamfund i verden,
der er det bedste besøg værd. På grund
af det uspolerede landskab, den afstressende livsstil og færingernes store gæstfrihed,” siger Jørgen Holme og tilføjer,
at turistorganisationen ’Visit Faroe Island’ gør et vellykket stykke arbejde,
når det gælder om at fortælle om Færøernes mange kvaliteter.
“Det gælder om at trække endnu flere turister til, og der er ingen tvivl om,
at vores lille ørige er et besøg værd.
Både i tåge, sol og regn,” tilføjer han
med et smil. Ø
Læs mere om Færøerne:
www.visitfaroeislands.com

Fakta præsentation
n navn: P/F Atlantic Airways
n Ejer: Færøernes Landsstyre
(Det færøske Erhvervsministerium)
n Stiftelsesår: 1987
n Antal ansatte: 181 årsværk (2013)

3

n Antal kunder: Ruteflyvning: 225.200
passagerer (2013)
n Seneste resulatat/år: 9,0 mio.
brutto (2013)
n Omsætning: 542 mio. (2013)
n Website: www.atlantic.fo
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Søga ard Industri

Globetrotter
med Danmark i bagagen

Ifølge fabriksproducenten Søgaard Industri har Danmark en konkurrencefordel på det internationale marked. Danske produkter er vel modtaget,
fordi kvaliteten er høj, og fordi de er gennemtænkt helt ud i sidste detalje

D

a Jim Søgaard var yngre, rejste han verden tynd som rejsemontør. I 12 år tog
han ud som smed for at løse opgaver i
lande som Tyskland og England, og siden hen har han haft medarbejdere så
langt væk som i Rusland og Saudi Arabien.
Selvom han i dag har byttet sine aktive rejsedage
ud med en mindst lige så international hverdag i sin
egen virksomhed Søgaard Industri, har han stadig
fingeren på pulsen. Jim Søgaard har noget at have
det i, når han siger, at danskerne gør det godt ude i
verden.
“Vi har en konkurrencefordel som danskere på det
internationale marked. Helt klart. Jeg er stolt af at
være dansker, fordi vi er gode til at få løst opgaverne,
og fordi vi er kendt for at være ærlige, kvalitetsbevidste og i stand til at overholde deadlines,” siger han.

Vi har styr på detaljerne
Søgaard Industri specialiserer sig i montage af
rustfrie installationer og løser opgaver for virksom-

heder som Novo Nordisk, Tetra Pak og Arla, men
varetager også fabriksbyggerier i resten af verden.
“Vi er i Kina, Saudi Arabien, Europa – og for ikke
så længe siden var vi en tur i Rusland. Her kørte vi
20 timer i bil ud på en ødemark for at sætte et procesanlæg op,” siger han og smiler.
Alt, Søgaard Industri bygger, har 100% sporbarhed. De har styr på, hvor skruen kommer fra, og
hvilket stål den er lavet af. De ved præcis, hvornår
en svejsning har fundet sted, hvilken dag den er blevet godkendt, og hvem der har udført den. Kvalitet
er alfa og omega i en branche, hvor myndighederne
dukker op efter endt byggeri for at tjekke, om alting
lever op til sikkerhedskravene.

Svesken på disken
“Alt bliver bogført, og helt generelt set oplever jeg,
at det her er noget, som vi danskere kan – vi har
styr på detaljerne og er ikke bange for at sige til, hvis
der er et problem med kvaliteten eller sammensætningen af produkterne,” siger han.

Som Jim Søgaard ser det, så er det måske nok tyskerne, der er kendt for at have orden i sagerne,
men det har vi danskere også. Vi kobler oven i købet
denne punktlighed sammen med evnen til at kunne
disponere hurtigt og kreativt på egen hånd.
“Den danske mentalitet er anderledes end de fleste andre nationaliteters. Vi er ikke bange for at
stille spørgsmålstegn og adressere et problem,
lægge ’svesken på disken’, om man vil,” siger Jim
Søgaard og fortæller, at man i andre kulturer godt
kan røre lidt mere rundt i gryden, før man tager
problemstillingen op – og at det nemt kan blive en
større hovedpine for kunden.
“Et fabriksbyggeri kan have flere processer,
og det tager kun ét svagt led at knække kæden.
Derfor er det en stærk konkurrencefordel at have
det, som vi danskere har: En forståelse for, hvad
kunden har brug for, evnen til at analysere sig
frem til, hvordan det bedst bliver implementeret,
og modet til at sige fra, hvis det ikke kan lade sig
gøre,” siger han. Ø

Innovation og lysten til at tænke nyt
Søgaard Industri har
udviklet en ny type trykrør,
der kan køre med langt højere tryk
end andre. Dermed kan langt større
produktioner blive kørt igennem
rørene på den samme tid.
“Man får nye ideer, når man går
og arbejder med de her ting, og så
får man lyst til at udvikle dem og
prøve dem af,” siger Jim Søgaard,
der er manden bag
fabriksproducenten Søgaard
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Industri og en ny type trykrør,
der er lavet af et materiale, der
strækker sig og derfor giver plads
til at mere kan løbe igennem dem.
For nylig havde han besøg af
en gruppe mennesker fra den
amerikanske fødevareindustri,
og de var meget imponerede.
Ikke alene var rørene lavet af et
materiale, de aldrig havde set før.
De var også godkendt til
industrien i USA.

”Vi danskere lukker ikke bare øjnene; vi gør
opmærksom på eventuelle problemer i forhold
til kvaliteten og sammensætningen af produkterne. Det kan man indimellem godt tabe nogle
penge på og få en over næsen for – men i
sidste ende trækker man det længste strå,”
siger Jim Søgaard, Søgaard Industri.

Søga ard Industri

Fakta præsentation
n navn:
Søgaard Industri A/S
n Ejer: Jim Søgaard
n Stiftelsesår: 2005
n Antal ansatte: 50
n Antal kunder: 20
n Seneste resulatat/år: 3,5 mio.
(2013). Godt 5 mio. (2014)
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M e s t e r b yg

Fakta præsentation
n navn: MesterByg
n facebook: mesterhusGL
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"Det er ikke for tøsedrenge at
arbejde ude i ned til 20 minusgrader.
Vi har 6-7 måneders hård vinter og
et barskt klima. Men det er det, der
har vist sig at være vores styrke,”
siger Peter Højbjerg Kristensen fra
MesterByg Grønland.

M e s t e r b yg

Boliger på et

Skævt grundlag
Det kræver sin mand at bygge i Arktis. Voldsomme minusgrader,
hård klippegrund og stejle fjelde. Alligevel har virksomheden
MesterByg Grønland gjort det til sit kerneområde. Resultatet er
både skævt, nyskabende og ekstremt funktionelt

D

et hele startede, da tre danske mænd blev grønlandsk gift og tilfældigvis stødte ind i hinanden i Nuuk. Den ene var købmand, den
anden tømrer og den tredje arkitekt – og så var grundstenen lagt for
nogle funktionelle og anderledes byggerier i Grønland.
“Vores look og stil er præget af den barske og ujævne natur, vi har
her på Grønland. Husene er stadig firkantede, de har vinduer og tag – men det,
vi laver, kan være meget utraditionelt,” siger Peter Højbjerg Kristensen, der driver MesterByg Grønland sammen med sin ven Kim Lundstrøm og deres tro
væbner arkitekten Thomas Riis.
Han fortæller, at der ikke er noget specielt grønlandsk i det byggeri, som MesterByg Grønland står for, da de jo skal have alle materialer leveret fra Danmark,
men som virksomhed tænker de meget i at løse de lokale behov så godt som
muligt. De bygger både energirigtige og vedligeholdelsesfri boliger.

Populært med egen bolig
“Vores niche er folk, der køber egen bolig her på Grønland, og det er en løsning,
der vinder mere og mere frem. Nogle gange kan disse mennesker ikke få de
bedste grunde, og så må man jo tænke lidt utraditionelt,” siger han.
I langt de fleste tilfælde er det naturen, der presser MesterByg Grønland ud i
at lave et unikt design. Man laver ikke bare en sokkel og bygger et hus i Grønland, hvor klimaet er barskt og simple ting som lys, varme, isolering og vedlige-

hold spiller en afgørende rolle for resultatet. Et godt eksempel på MesterByg
Grønlands til tider ganske utraditionelle løsninger er nogle ungdomsboliger
i Nuuk, der går under navnet ’Gertie and Elliot’, fordi byggeriet ligner
rumvæsenet ’ET’ fra 1980’ernes kendte kultfilm, hvis man ser dem fra en
bestemt vinkel.

Tilfældigheder og sjove tanker
“Ideen opstod internt mellem Thomas, Kim og mig. Det der med at bygge ud
over en fjeldside, hvor der jo egentlig ikke er plads. Vi begyndte at diskutere, om
man ikke bare kunne lave nogle høje stålben, og så stille boligen ovenpå. Og det
viste sig jo, at det kunne man sagtens,” siger Peter Højbjerg Kristensen og tilføjer, at de alle er endt, hvor de er, på ganske tilfældig vis.
Selv ankom han til Grønland for 25 år siden som købmand, og hans ven Kim
Lundstrøm var egentlig taget hjem til Danmark, da han mødte sin daværende
kone i Tivoli under ’De Grønlandske Dage’ og kom tilbage.
“Vi kører nu på 13. år og startede det hele fra ingenting. Sammen er vi en
rigtig god kombination: Jeg som logistik- og økonomimand og Kim som fagmanden, der siger, om tingene overhovedet kan lade sig gøre. Da Thomas Riis
også kom med, blev vi endnu bedre og kom op på et højere plan,” siger han og
tilføjer, at der er en udfordring i at stille sig selv en svær opgave, og at det er det
og den grønlandske følelse af ekstrem frihed, der drager. Ø
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European House of beds

Fremtidens seng
stiller krav til fabrikanterne
Vi tilbringer mere og mere tid i sengen og har fået større
opmærksomhed på vigtigheden af komfort og det at sove godt.
Det stiller krav til innovationen, når man designer senge

H

os sengefabrikanten European House of
Beds oplever man, at sengen er blevet
omdrejningspunkt for flere af hverdagens aktiviteter, end den var tidligere.
Familiens teenagere laver lektier, spiller
spil og underholder venner i den, mens de voksne
bruger den til at se film, læse bøger og arbejde i.
Det stiller krav til fabrikanterne.
“Når vi designer senge i dag, tager vi højde for de
nye behov. Der skal være plads til iPad, smartphone
og computer i sengen, og hvis der ikke er mulighed
for at lade de forskellige devices op i sengen, så
er det jo helt håbløst,” siger Kim Rasmussen, der
er direktør i European House of Beds.
Han lægger vægt på, at sengen både skal sikre
søvnen og understøtte de nye behov, der er opstået

i kølvandet på de mange ekstra timer, der bliver
brugt i den.

Nordisk udtryk
Kim Rasmussen har en fortid som it-chef og ser det
som en naturlig del af sit arbejde at understøtte digitaliseringen af sengemiljøet – det og så et look, der
kan tiltrække kunder på grund af design og farver,
der følger den nordiske stil.
“Vi kan mærke, at de udenlandske markeder lægger vægt på vores placering i Norden. De kan godt
lide det minimalistiske udtryk og sammensætningen
af farver. Tyskland, Holland, Belgien og endda Mexico kigger på os,” siger han og tilføjer, at det dog stadig
er Danmark og Sverige, der er de primære markeder.
“Vi tænker innovativt, når vi designer senge i dag.
For os er det vigtigt at kombinere noget funktionelt
med noget, der ser godt ud og har optimal komfort,”
siger han.

Fakta præsentation
n navn:
European house of beds Denmark A/S
n Ejere: Pia Rasmussen, Poul-Erik
Rasmussen samt Kim Rasmussen
n Stiftelsesår: 2008
n Antal Ansatte: 38
n Antal kunder: Stort antal kunder
fordelt på frie handlere og kæder i både
Danmark og Sverige.
n Seneste resultat/år: 1,8 mio.
brutto (2013)
n Website:
www.europeanhouseofbeds.com
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“Jeg kommer fra it- og konsulentverdenen – og den logiske tilgang
til tingene, som jeg har lært dér, er
blevet min værkstøjskasse i dag,”
siger Kim Rasmussen, direktør i
European House of Beds.

It som værktøjskasse
“Det, at jeg kommer fra it-verdenen, giver nogle muligheder og er et godt supplement til den store kompetence inden for senge, som vi har i forvejen. Jeg
ser måske nogle løsninger, som andre ikke ser, og jeg
er ikke bremset af at skulle hjem og tale med en konsulent, når der bliver diskuteret it-systemer,” siger
Kim Rasmussen.
Som han ser det, er det meget mere end en seng,
der bliver leveret til kunden i dag. En ting er behovet
for it i sengemiljøet – noget andet er behovet for velfungerende it-systemer i den digitale bestillingsproces.
“I dag skal der være elektronisk bekræftelse, elektronisk faktura og mulighed for at kunne lave
selv-service. Der er meget it bag det at levere en seng
efterhånden, og derfor er det et godt hjørne at have
med. Det er ikke afgørende – men det har været en
god indgang for mig. Ø

RE B O

Tiden er moden til

Kvalitetsbyggeri

Bankerne er igen begyndt at åbne
op for finansiering af ejendomsudvikling, og entreprenør virksomheden Rebo A /S er i gang med
flere byggerier i København
"Vi driver en entreprenørvirksomhed med egne
håndværkere og har fuldt styr på processerne.
Vi ligner langt fra 00’ernes hurtige firmaer eller
store developere,” siger Rebo’s medejer Jakob
Geertsen (tv.), der her står ved siden af René
Bo Petersen og Erik Helverskov.

Fakta præsentation
n navn: Rebo A/S
n Ejere:
René Bo Petersen, Jakob Geertsen og
Erik Helverskov
n Stiftelsesår: 1992
n Antal Ansatte: 80-100
n Omsætning: Ca. 90 mio.
n Website: www.rebo.dk

D

et er tid til at fokusere på kvalitet og ikke
kun på pris. Tid til at
bygge noget holdbart byggeri, nu hvor
de mere useriøse ejendomsudviklere er ude af markedet. Kunderne forventer det – og vi vil
rigtig gerne bygge det”, siger Jakob Geertsen, der er en af de tre
ejere bag entreprenørvirksomheden Rebo.
Han og medejer Erik Helverskov har taget plads i virksomhedens mødelokale på Amager
Landevej 174 på en mørk vintermorgen for at fortælle om deres
oplevelser med et ejendomsmarked, der viser tegn på at vågne til
live igen efter en håndfuld år
med krise.
“Det er nye tider, når bankverdenen åbner for finansiering af
ejendomsudvikling igen, og vi
mærker helt klart en forandring
– i hvert fald for dem, der har
gjort det godt i krisen, ligesom
os,” siger Jakob Geertsen.

Godt gennem krisen
Det er den tredje ejer, René Bo
Petersen, der oprindeligt starte-

de Rebo A/S. Dengang – i 1992 lå firmaet i en lille baggård på
Amager, men hans knowhow inden for VVS og byggeri satte den
hurtigt på landkortet. Da Jakob
Geertsen kom til i 2004, blev han
en del af en virksomhed i vækst
midt i det globale opsving.
“Vi havde et kæmpe drive, lysten og modet til at vokse ind i
himlen. Det var højkonjunkturtid
og i løbet af fire til fem år var vi
vokset med cirka 50 mand. Det var
fedt,” siger han og fortæller, at det
netop var hans erfaring som rådgiver og René Bo Petersens håndværksfaglige formåen, der dannede det fundament, som har fået
Rebo A/S godt gennem krisen.

Kvalitet – og ikke kun pris
“Vores virksomhed har den
fordel, at den har erfaringer fra
den anden side af bordet. Vi ved,
hvad vi bliver målt på, og at
succeskriterierne er forskellige
fra kunde til kunde. I spændfeltet håndværk og rådgiver har vi
kompetencerne til at se mulighederne,” siger Jakob Geertsen.
Til marts går Rebo A/S i gang
med at bygge 17 nye penthouse-

lejligheder på Østerbro. Lejligheder, der bliver opført i en mere
eksklusiv stil, end markedet generelt præsenterer i øjeblikket.
Lejligheder, hvor der bliver kælet
for detaljerne og blandt andet
brugt flere penge på råmaterialer, hårde hvidevarer, køkkener
og badeværelser.
“Vi vil gerne vise, at det betaler
sig at fokusere på kvalitet, at
markedet er modent til noget andet,” siger Erik Helverskov, der
har været en del af virksomhedens tre mand store ejergruppe
siden 2009 og også selv har en
fortid i den rådgivende del af
byggebranchen.
Han og Jakob Geertsen mener
begge, at det er ærgerligt, at det i
dag kun er en meget lille procentdel af udbuddene, der fokuserer på andet end pris.
“Bygninger er ikke ligesom en
vaskemaskine, man kan skrotte,
når den går i stykker, og hvis
størstedelen af udbuddene kun
handler om pris, så er det den lavestbydende, der får arbejdet,”
siger Erik Helverskov og understreger, at det ikke nødvendigvis
er godt for byggeriet. Ø
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Ch r i s t i a n Í G r ó t i n u m

Det kræver
jagtinstinkt at

overleve
At have succes inden for fiskeri kræver jagtinstinkt, det
rette udstyr og evnen til at se mulighederne i markedet.
I kølvandet på Færø-krisen skabte CIG en nordisk trend
i fiskeriet og moderniserede branchen.

E

yðun Rasmussen og hans to brødre Jón og Bogi udgør det seneste
led i familievirksomheden Christian Í Grótinum på Færøerne. En
43-årig koncern med 100 ansatte, et årligt overskud på mere end
60 millioner kroner og kunder over det meste af verden. Alligevel
tager de intet for givet og erkender dagligt, at de reelt set ikke ved,
hvordan dagen ser ud i morgen.
“I en butik ved man, at man har så og så mange varer – det gør man ikke
inden for fiskeri. Vi ved ikke, hvordan kvoterne bliver, vi ved heller ikke, om
der er nogen fisk at fange, eller hvor mange penge vi kan få for dem. Det er
naturen i at drive en fiskerivirksomhed,” siger Eyðun Rasmussen, der er 46
år gammel og praktisk talt vokset op på havet.
“Det kan godt være, at verden er stor – men inden for fiskeri er den meget
lille. Hvis vi sælger til Polen for en pris, så ved de det i Japan den næste dag,”
siger han.

Hestekræfter og nytænkning
Christian Í Grótinum blev stiftet af hans far og farfar i 1971 og har levet en
omskiftelig tilværelse. Da fiskeriet på Færøerne kom i vanskeligheder i midten af 1980’erne, bredte krisen sig blandt de lokale fiskere, og Eyðun og hans
familie valgte at rejse væk. De bosatte sig i Port Elisabeth i Sydafrika og fiskede derfra i nogle år. Da silden kom tilbage, var de netop kommet hjem
igen – nu rustet med nye erfaringer og ny viden.
“Jeg tror, at vores oplevelser i Sydafrika var med til at forme forretningen
i de første år efter krisen. Den anderledes måde at drive fiskeri på ændrede
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vores mentalitet, og i 1997 fik vi bygget en båd i Chile, der revolutionerede
fiskeriet,” siger Eyðun Rasmussen.
Skibet var udstyret med langt flere hestekræfter end de andre både, var i
stand til at anvende større trawl og kunne dermed lande væsentligt flere fisk.
“Det blev en ny start på Kulmulefiskeriet i Norden. Den første dag fiskede
vi fem gange så meget, og der kom pludselig et nyt boost ind i fiskeriet. De
gamle både blev skiftet ud, og snart var alle i gang med at fiske, som vi gjorde det,” siger Eyðun Rasmussen.
Kulmulefiskeriet var forløberen for senere tiders søproduktion, hvor skibene er så store, at de praktisk talt fungerer som flydende fabrikker, der
fanger, fileterer og fryser flere hundrede tons fisk om dagen.

100% hjerte og jagtinstinkt
I løbet af de næste år voksede virksomheden, men Eyðun og hans brødre
forblev forsigtige i deres tilgang til forretningen. De havde oplevet tidligere
tiders krise og vidste, at de var stærkt påvirket af politik og deres kaptajners
evne til at finde fisken.
“Vi lever så tæt på naturen, at du skal kende den for at kunne overleve.
Dygtige folk kommer til syne, når der er dårlige tider – det er her, det rigtige
jagtinstinkt kommer frem. Du ved ikke, om du har en god kaptajn eller ej,
før du prøver ham af,” siger han og tilføjer, at hverken hestekræfter eller godt
udstyr kan afhjælpe en kaptajn, der ikke har det rette jagtinstinkt.
Det er noget psykisk, der skal være til stede – noget intuitivt. Noget, der er
blevet overleveret i generationer. Ø

Ch r i s t i a n Í G r ó t i n u m

Fakta præsentation
n navn:
Christian í Grótinum konsernen
n Ejere: Kristian Martin Rasmussen,
Jón Rasmussen, Eyðun Rasmussen og
Bogi Rasmussen
n Stiftelsesår: Selskabet blev stiftet i
1971/1992
n Antal ansatte: 120
n Antal kunder: 80
"I sommer var jeg ude at sejle med min søn
på en af vores skibe i 14 dage. Det er
sådan, vi gør; vores børn bliver introduceret
til havet af deres far og får lov til at være en
del af det, som deres far og farfar taler om
hele tiden. Sådan har det været i generationer," siger direktør Eyðun Rasmussen.

n Seneste resultat: 58 mio.
n Omsætning: 333 mio.
n Website: www.cig.fo
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Det er lyst, ambition og evnen til ikke
at lade sig begrænse af en beskeden
størrelse, der er med til at drive
erhvervslivet frem her i Norden.
Der ligger en styrke i at være lille,
innovativ og ambitiøs.
BankNordik: Ambitioner trives i fællesskab

STORYTELLING
Journalistik
Strategi
Rådgivning

Get Ajour: Virksomhedens vej til genkendelse
Dette tillæg er planlagt, skrevet og redigeret af Get Ajour, et kommunikationsbureau med fokus
på storytelling. Vi fortæller om din virksomhed med alle de elementer og virkemidler, som en
god historie har – og stiller skarpt på de værdier, der gør jer unikke og nemme at huske.

www.værdifortællinger.dk

