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Lejekontrakten er indgået med:

Elgiganten A/S
Arne Jacobsens Allé 16, 2. 
2300 København S
CVR-nr. 17 23 79 77

Elgiganten blev etableret  i Danmark i 1996 og har siden kon-
tinuerligt udbygget og konsolideret sin position i markedet 
for salg af elektronik således, at Elgiganten i dag er blandt 
de dominerende udbydere af forbrugerelektronik, småelek-
triske produkter og hårde hvidevarer på det danske marked. 

Elgiganten A/S' primære aktivitet består i drift af kædens bu-
tikker, som på nuværende tidspunkt udgør 38 fysiske loka-
tioner, suppleret med en webshop. Elgigantens forretnings-
model tager således afsæt i en stærk geografisk dækning 
med store, fysiske varehuse. Elgiganten har med initiativet 
"More Than Things" lagt vægt på, at de er mere end blot en 
forhandler af elektronik, men eksempelvis også bistår med 
tilknyttede ydelser som montering og installation samt re-
paration af produkter og backup løsninger.

I 2016 overtog Elgiganten det nødlidende Fona, og overtog 
10 af Fonas butikker beliggende omkring hovedstadsområ-
det, Aalborg og Aarhus. I maj 2017 lukkede Elgiganten 3 af 
de butikker, som blev overtaget i forbindelse med Fona-kø-
bet, og igangsatte renoveringen af de 7 tilbageværende. De 
7 resterende butikker drives videre under Elgiganten-navnet 
og udgjorde således en betydelig udvidelse af Elgigantens 
butiksnetværk.

"Vores helt store styrke i Elgiganten er, at vi ikke ser nethan-
del og den fysiske handel som hinandens modsætninger, 
men tværtimod som to vigtige ben, der understøtter hin-
anden og gør hinanden endnu bedre" udtaler Peder Stedal, 
administrerende direktør i Elgiganten A/S, i en pressemed-
delelse af 5. juli 2018 og henviser til, at mange kunder kø-

ber varer i deres webshop, der tiltrækker over 48 millioner 
besøgende årligt, og afhenter varerne i en af deres fysiske 
butikker. Elgigantens webshop er i både 2017 og 2018 kåret 
af PriceRunner som Danmarks mest populære onlinebutik.

Elgiganten er, gennem selskabet Elgiganten AB, også repræ-
senteret i Sverige med 171 butikker.

Elgiganten A/S’ regnskaber viser en stødt stigende omsæt-
ning og en betydelig indtjening. Omsætningen er fra regn-
skabsåret 2013/14 til 2017/18 – uden undtagelse – hvert år 
øget og vokset med samlet 22,5%, således at omsætningen 
i regnskabsåret 2017/18 oversteg DKK 6 mia. Udviklingen er, 
anføres det i Elgiganten A/S' seneste årsrapport, et udtryk for 
en konsolidering af markedspositionen. Sideløbende med 
udviklingen i omsætningen og udvidelse af markedsandele 
har Elgiganten haft en lønsom drift. 

Elgiganten A/S anfører i årsrapporten for regnskabsåret 
2017/18, at der forventes fortsat vækst i regnskabsåret 
2018/19, og at Elgiganten i de kommende år fortsat forven-
ter at fastholde og vinde yderligere markedsandele. Væksten 
forventes at komme fra dels de 38, allerede eksisterende va-
rehuse i Danmark, hvoraf nogle forventes udvidet og reno-
veret, dels fra nye varehuse samt fra Elgiganten Erhverv og 
Elgigantens online forretning.

Elgiganten A/S ejes med 100% af Elkjøp Nordic AS. Elkjøp 
Nordic AS havde, ved seneste regnskabsaflæggelse, pr. april 
2018, en egenkapital på NOK 2.467 mio. og et resultat før 
skat på NOK 812 mio. Elkjøp Nordic AS har stillet selvskyld-
nerkaution til sikkerhed for Lejers forpligtelser, beløbsbe-
grænset til 6 måneders leje. Elkjøp Nordic AS er en del af 
Dixons Carphone koncernen, der med over 42.000 ansatte 
er repræsenteret i otte lande i Europa. Dixons Carphone PLC 
havde ved seneste regnskabsaflæggelse, pr. april 2019, en 
egenkapital på GBP 2.640 mio.  Der står således meget kapi-
talstærke kræfter bag selskabet.

Beskrivelse af Lejer

Nøgletal for Elgiganten A/S

Kilde: Elgiganten A/S' årsrapport 2013/2014 og Bisnode

Elgiganten forventer vækst i regnskabsåret 2018/19, og i de kommende år at 
fastholde og vinde yderligere markedsandele.
- Årsrapporten 2017/2018 for Elgiganten A/S
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År 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Omsætning 6.147.322 5.862.469 5.480.707 5.275.607 5.017.855 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 670.815 657.987 672.247 649.280 594.248 (1.000 kr.)

Resultat før skat 127.050 93.183 154.161 148.623 142.992 (1.000 kr.)

Årets resultat 99.542 71.293 77.984 114.112 106.745 (1.000 kr.)

Egenkapital 283.092 358.550 637.256 516.939 402.827 (1.000 kr.)

Balance 957.349 1.028.511 1.336.545 788.648 675.122 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 10,91 11,22 12,27 12,31 11,84 (%)

Overskudsgrad 2,08 1,63 2,95 2,74 2,64 (%)

Antal ansatte 1.283 1.377 1.206 1.188 1.071

Regnskabsafslutning 30-04-2018 30-04-2017 30-04-2016 30-04-2015 30-04-2014

Jeg tør godt love, at den nye Elgiganten er blevet Roskilde og omegns flotteste 
elektronik- og hvidevareforretning. Vi har samlet det bedste inden for 
elektronikken og hvidevarernes verden i topmoderne og lækre omgivelser.
- Administrerende direktør i Elgiganten A/S, Peder Stedal til Recordere.dk
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