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Lejekontrakten er indgået med:

Rema 1000 Danmark A/S
Marsalle 32
8700 Horsens
CVR-nr. 17 74 15 19

Rema 1000 Danmark A/S er ejet af Reitangruppen i Norge, 
som er Skandinaviens største aktør inden for servicehandel 
med veletablerede virksomhedskoncepter. Udover Rema 
1000 kan der bl.a. nævnes 7-eleven og Uno-X tankstationer-
ne i hele Skandinavien. 

Rema 1000 butikkerne drives udelukkende på franchiseba-
sis. Det betyder, at købmanden i den enkelte Rema 1000 
butik er selvstændig og dermed personligt engageret og 
interesseret i butikkens fortsatte vækst og resultater.

Bemærk dog, at lejekontrakten er indgået med Rema 1000 
Danmark A/S og ikke den enkelte købmand. 

Således har K/S Hørsholm, Usserød Kongevej en stærk lejer 
i Rema 1000 Danmark A/S samtidig med en arbejdsom køb-
mand, hvis opmærksomhed er 100% dedikeret til butikkens 
drift. 

Rema 1000 Danmark A/S skriver i en pressemeddelelse om 
deres regnskab for 2017: 

”REMA 1000 Danmark øgede i 2017 antallet af butikker med 20 
til i alt 304 ved årets udgang. Butiksomsætningen voksede med 
1,5 mia. kr. til 13.857 mio kr. eks. moms, svarende til en vækst på 
12,3 procent. REMA 1000 Danmark leverer et driftsresultat efter 
skat på 367 mio. kr. for 2017."

Rema 1000 Danmark A/S har siden åbningen af deres første 
butik i 1994 været blandt de hurtigst voksende dagligvare-
kæder, og i 2017 rundede de 300 butikker og har samtidig 
omkring 11.000 medarbejdere i Danmark. 

Rema 1000 har i mange år i træk kunnet fremvise nye regn-
skabsrekorder, og i 2017 blev kæden kåret til Danmarks 
bedst omtalte brand  i en YouGov-undersøgelse. En af årsa-
gerne til det stærke image er discountkædens CSR politik, 
hvor der fokuseres på både det nære lokalmiljø, sport og 
fritid i samfundet generelt, emballage, sund kost, allergifri 
parfumeserier og naturligvis kædens helt store mantra – 
kampen mod madspild. 

Rema 1000 Danmark A/S må betegnes som en særdeles 
stærk lejer.

Nøgletal for Rema 1000 Danmark A/S - Koncernen

År 2017 2016 2015 2014 2013

Omsætning 17.411.059 15.794.890 14.760.970 14.230.186 12.557.501 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 1.038.962 864.246 781.024 681.461 628.058 (1.000 kr.)

Resultat før skat 470.337 375.713 323.692 264.707 242.396 (1.000 kr.)

Årets resultat 367.382 294.073 254.267 208.875 183.507 (1.000 kr.)

Egenkapital 1.810.013 1.641.951 1.349.797 1.089.978 887.039 (1.000 kr.)

Balance 4.344.882 3.980.451 3.584.297 3.075.947 3.181.856 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 5,97 5,47 5,29 4,79 5,00 (%)

Overskudsgrad 2,72 2,38 2.22 1,89 1,99 (%)

Antal ansatte 739 664 619 566 530

Regnskabsafslutning 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Egenkapitalen har været stigende i hele perioden 2013-
2017, hvor den er steget fra DKK 887 mio. i 2013 til DKK 1.810 
mio. i 2017, svarende til en stigning på 104%.

Kilde: Bisnode

Kilde: Bisnode

“
”

Kilde: Bisnode

Årets resultat har været stigende i hele perioden 2013-2017, 
hvor det er steget fra DKK 184 mio. i 2013 til DKK 367 mio. i 
2017.

Hver eneste butik, vi skal åbne, skal være logisk for Rema som helhed 
og for den købmand, der skal drive den.
 - Henrik Burkal, administrerende direktør i Rema 1000 Danmark A/S til Børsen den 1. marts 2018
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Invita Hørsholm A/S
16% af K/S Hørsholm, Usserød Kongevejs årlige lejeindtægter oppebæres på baggrund af lejekontrakten indgået med Invita 
Hørsholm A/S.

Invita er på landsplan et velkendt kvalitetsbrand i køkkenbranchen, men specialiserer sig ligeledes inden for løsninger til bad, 
bryggers og garderobe. Invita-kæden er ejet af svenske Nobia AB, der er Europas største køkkenproducent og står bag 20 eu-
ropæiske køkkenmærker.

Paradis Danmark A/S
7% af K/S Hørsholm, Usserød Kongevejs årlige lejeindtægter oppebæres på baggrund af lejekontrakten indgået med Paradis 
Danmark A/S.

Paradis Is startede sin første butik i 2000, og konceptet med frisk is og råvarer af høj kvalitet har siden givet Paradis Is plads som 
dominerende aktør med 47 butikker i Danmark. Der er ligeledes etableret 10 butikker i USA.

Modern Retail ApS
14% af K/S Hørsholm, Usserød Kongevejs årlige lejeindtægter oppebæres på baggrund af lejekontrakten indgået med Modern 
Retail ApS, der driver en Garant butik.

Garant er, med 64 butikker, Danmarks største kæde af gulv- og gardinforretninger. Foruden at sælge gulve og gardiner tilbydes 
totalløsninger, hvor Garant forestår både rådgivning, levering af materialer samt montage.

Butikkerne i Garantkæden drives som franchisebutikker. Ledelsen i Modern Retail ApS, bestående af direktør Morten Behr Skjel-
borg og bestyrelsesformand Carsten Bang Jensen, kautionerer begge personligt for lejekontraktens opfyldelse.

Ledelsen i Modern Retail ApS har til Blue Capital A/S oplyst, at man pt. undersøger muligheden for at skifte samarbejdet med 
Garant ud til fordel for en kæde med mere eksklusive varer. Et skift af butikskoncept ændrer ikke ved ovenstående kaution. 

Hørsholm Apotek v/Peter Øelund
6% af K/S Hørsholm, Usserød Kongevejs årlige lejeindtægter oppebæres på baggrund af lejekontrakten indgået med Hørsholm 
Apotek v/Peter Øelund.

Apoteket hedder "Kongevejens Apotek" og er en del af Hørsholm Apotek, der drives som personlig virksomhed af Peter Øe-
lund og omfatter 5 separate apoteker, der alle ligger i området omkring Hørsholm. Kongevejens Apotek har særligt fokus på 
hjælpemidler til ældre.

K/S Hørsholm, Usserød Kongevej K/S Hørsholm, Usserød Kongevej

Beskrivelse af øvrige lejere
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