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Lejekontrakten er indgået med: 

fakta A/S
Roskildevej 65
2620 Albertslund
CVR-nr.: 11 51 74 98

fakta A/S
fakta er en dansk supermarkedskæde af discountbutikker 
med 420 butikker i Danmark. Kæden blev stiftet i 1981 under 
navnet Dansk Discount A/S, men skiftede allerede året efter 
navn til fakta, hvorefter kæden i 1987 blev solgt til Coop 
Danmark A/S.

fakta A/S har gennem den seneste årrække foretaget en 
række tiltag for at konsolidere forretningen, og kæden 
kunne således - med årsregnskabet for 2019 - præsentere 
et overskud på DKK 20 mio. Om overskuddet skriver fakta 
følgende i årsrapporten 2019: 

"Det er lykkedes at forbedre driften markant, og kæden opnår 
derfor for første gang i en årrække et tilfredsstillende resultat, 
trods fortsat skærpet konkurrence. Ledelsen forventer på nuvæ-
rende tidspunkt et driftsresultat for fakta A/S på samme niveau 
som i 2019."

fakta A/S havde ved seneste regnskabsaflæggelse pr. 
31.12.19 en egenkapital på DKK 146 mio.

fakta har i efteråret 2020 konverteret 15 butikker til Coops 
nye lavpriskæde, Coop 365, herunder Ejendommen i Strand-
by-Elling. Den nye kæde drives aktuelt under fakta A/S. 
Læs mere om Coop 365 på side 18.

Coop Danmark A/S
fakta A/S er 100% ejet af Coop Danmark A/S, der til sikkerhed 
for Lejers opfyldelse af lejekontrakten stiller koncerngaranti. 

Coop Danmark A/S er Danmarks største dagligvarevirksom-
hed, der blandt andet udgøres af supermarked- og daglig-
varekæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma, 
Coop 365 og fakta. Samlet driver Coop Danmark A/S ca. 
1.100 butikker og varehuse i Danmark, mens kæden ligele-

des opererer i Grønland, Færøerne og Tyskland. I alt beskæf-
tiger Coop Danmark A/S mere end 39.000 medarbejdere. 

Årets resultat i Coop Danmark A/S var i 2019 på DKK 262 
mio., mens egenkapitalen ved regnskabsårets udløb udgjor-
de DKK 2,69 mia.

Coop Danmark A/S har over den seneste årrække investe-
ret i en effektivisering af de logistiske forhold i forretningen, 
herunder automatisering af varemodtagelsen. Samtidig har 
kædens fysiske butikker stor succes med et stødt stigende 
antal ugentlige transaktioner via 'Scan & Betal' konceptet, 
hvor også Coop app'en i 2019 blev kåret som Danmarks bed-
ste app. Herudover blev Coop.dk MAD lanceret i september 
2020, hvor det er muligt at få leveret dagligvare til hjemmet 
eller bruge funktionen "Bestil&Hent". 

Coop a.m.b.a.
Coop Danmark A/S ejes af Coop Holding A/S og er en del 
af kooperativ-koncernen Coop a.m.b.a., der ejes af sine ca. 
1,8 mio. medlemmer. I Coop a.m.b.a.'s seneste årsrapport for 
2019 beretter koncernen om et godt 2019 og fortsat udvik-
ling i 2020:

”2019 blev et godt år i Coop med markant fremgang i resulta-
terne af driften. Trods fortsat skærpelse af konkurrencen fra spe-
cielt discount, men også fra stadig mere udespisning, blev 2019 
præget af fremgang i de ordinære resultater skabt af kædernes 
forbedrede lønsomhed.

Historisk fremgang i Kvickly, markant forbedring i SuperBrug-
sen, flot vækst i et vanskeligt marked for Dagli´Brugsen, det før-
ste overskud i en årrække for fakta og betydelig vækst for vores 
online-butikker.

I 2020 forventes fortsat udfordrende markedssituation i de 
markeder, hvori koncernens datterselskaber opererer. Der vil 
fortsat blive investeret i nye digitale løsninger til kunder og 
medlemmer, nye it-systemer, energibesparende foranstaltnin-
ger og moderniseringer af butiksnettet i 2020.

Ledelsen forventer på nuværende tidspunkt et driftsresultat for 
Coop a.m.b.a. koncernen på samme niveau som i 2019."

Beskrivelse af Lejer

      Renser vi for både ekstraordinære indtægter og udgifter lander vi på et 
ordinært driftsresultat, der er markant over forrige år. Det er vi godt tilfredse 
med. Resultatet er tilfredsstillende, fordi det dækker over en reel fremgang i 
driften af vores butikker og fordi det er udtryk for en fremgang i alle kæder. 
Men det er også tilfredsstillende, fordi det er realiseret i en tid med vores 
største investeringer i ny IT nogensinde.

”

“

Nøgletal for Coop Danmark A/S (koncernen)
År 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 37.076.000 37.413.000 38.183.000 38.433.000 39.012.000 (1.000 kr.)

Bruttoresultat 5.290.000 5.900.000 5.461.000 5.272.000 5.400.000 (1.000 kr.)

Resultat før skat 307.000 449.000 369.000 109.000 324.000 (1.000 kr.)

Årets resultat 262.000 540.000 303.000 98.000 262.000 (1.000 kr.)

Egenkapital 2.687.000 2.496.000 2.701.000 2.516.000 2.583.000 (1.000 kr.)

Balance 12.866.000 12.568.000 12.745.000 12.896.000 12.828.000 (1.000 kr.)

Egenkapitalens forrentning 10,1 20,8 11,6 3,8 10,3 %

Soliditetsgrad 20,9 19,9 21,2 19,5 20,1 %

Regnskabsafslutning 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015
Kilde: Årsrapport 2019, Coop Danmark A/S

- Daværende CEO i Coop Danmark A/S, Peter Høgsted, om koncernens resultater i 2019 (ritzau 28.04.2020)

Kilde: coop.dk

Nøgletal for fakta A/S
År 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 8.102.000 8.539.000 9.188.000 9.544.000 9.928.000 (1.000 kr.)

Bruttoresultat 824.000 887.000 1.017.000 888.000 1.016.000 (1.000 kr.)

Årets resultat 20.000 -270.000 -18.000 -124.000 -70.000 (1.000 kr.)

Egenkapital 146.000 -24.000 229.000 48.000 156.000 (1.000 kr.)

Balance 878.000 929.000 1.345.000 1.434.000 1.546.000 (1.000 kr.)

Regnskabsafslutning 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015
Kilde: Årsrapport 2019, fakta A/S
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Ny lavpriskæde - med en god start
Ejendommen er en Coop 365, der er Coops nye lavpriskæde, 
der aktuelt drives via fakta A/S. Etableringen af kæden er, 
ifølge Coop, en test af fremtidens lavprissupermarked - et 
nyt format, der placerer sig mellem discountbutik og kvali-
tetssupermarked.

De første 13 nye butikker under navnet Coop 365 slog dø-
rene op den 3. september 2020, og den 9. oktober blev den 
nye lavpriskæde udvidet med yderligere to butikker. De 
i dag 15 butikker er fordelt over hele landet og alle belig-
gende i tidligere større fakta-butikker. 

Allerede i slutningen af oktober 2020 kunne kædedirektøren 
i fakta og Coop 365, John Hornbech Christensen, berette om 
en særdeles god start for Coop 365 butikkerne: 

"Med den korte testperiode, vi har haft til dato, er vi meget til-
fredse med resultaterne. Vi kunne ikke have ønsket os en bedre 
start på testen. Kunderne kvitterer rigtig godt, og vi har fået 
mange gode erfaringer på de første seks uger."

Nye butikker i starten af 2021
Coop kunne allerede i oktober meddele, at der åbnes fire nye 
Coop 365 butikker i starten af 2021. Det drejer sig om nyop-
førte butikker i Randers, østjyske Hørning samt endnu en bu-
tik i Søborg, ligesom kæden også overtager SuperBrugsens 
lokation i Hjallese på Fyn. Om udrulningen af nye butikker i 
2021 berettede kædedirektør, John Hornbech Christensen, 
følgende  den 28. oktober 2020: 

"I første kvartal 2021 vil vi igangsætte et nyt rul af testbutikker 
for at spore os ind på det helt perfekte koncept-setup. Det er alt 
for tidligt at sige noget om den endelige model. Men vi er opti-

Coop 365
mistiske og kan se, at kunderne har taget godt imod konceptet."

Ingen planer om lukning af fakta
Om etableringen af Coop 365, er første skridt mod lukning af 
fakta-kæden, har været flittigt debateret blandt flere danske 
retaileksperter. Hertil udtalte koncerndirektør i Coop, Jens 
Visholm, følgende i august 2020:

"Vi har ingen aktuelle planer om at lukke Fakta-kæden. Vi me-
ner, at nogle Fakta-butikker og også andre af vores butikker - 
SuperBrugsen - vil have bedre af at være med i den nye kæde 
Coop 365. Nu prøver vi det af og ser, hvordan det bliver modta-
get af kunderne."

Det nye Coop 365 koncept adskiller sig fra Coops øvrige kæ-
der på en række punkter og er, ifølge kædedirektøren, udvik-
let  på baggrund af tidligere erfaringer: 

”Vi har testet en række elementer under navnet Coop Hverdag 
en håndfuld steder. Baseret på bl.a. erfaringer derfra, har vi vi-
dereudviklet det til Coop 365.

Sammenlignet med fakta har Coop 365 kæden et større fo-
kus i varesortimentet på miljø, sunde produkter, mindre pla-
stik, mere dyrevelfærd, mindre madspild og mere økologi. 
Hertil er der en stigning af Coop-varer i sortimentet, ligesom 
Coop 365 butikkerne også har fået et bredere sortiment af 
eksempelvis kød, convenienceprodukter og personlig pleje. 

Ydermere har butikscheferne større frihed, som det kendes 
fra selvstændige købsmænd, ligesom Coop har åbnet op for 
muligheden for, at Coop 365 butikkerne drives på franchis-
ebasis. 
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Kædedirektør: Vi kunne ikke have ønsket os
en bedre start for Coop 365
Coop vil iværksætte et nyt rul af testbutikker i Coop 365 i starten af 2021, der skal 
spore koncernen ind på det endelige lavpriskoncept

Af Søren Tougaard - 28. oktober, 2020

Kunderne har taget rigtig godt imod Coop 365, fortæller kædedirektør John Hornbech Christensen. 

Den 9. oktober blev Coops nye lavpriskæde, Coop 365, udvidet med endnu to butikker i

Søborg og på Østerbro, så kæden i dag tæller 15 udvalgte testbutikker rundt i hele landet. 

Alle placeret i tidligere Fakta-butikker.

Udover den grønne farve adskiller Coop 365 sig fra Fakta på et væsentligt punkt: 

sortimentet.

       Med den korte testperiode, vi har 
haft til dato, er vi meget tilfredse 
med resultaterne. Vi kunne ikke have 
ønsket os en bedre start på testen. 
Kunderne kvitterer rigtig godt, og vi 
har fået mange gode erfaringer på 
de første seks uger.

”

“

- John Hornbech Christensen, kædedirektør for fakta og Coop 
365, om opstarten af Coop 365 kæden (Dansk Handelsblad 
28.10.2020)

       Vi har testet en række elementer 
under navnet Coop Hverdag en hånd-
fuld steder. Baseret på bl.a. erfaringer 
derfra, har vi videreudviklet det til 
Coop 365.

”
“

- John Hornbech Christensen, kædedirektør for fakta og Coop 
365 (ritzau 21.08.2020)

Kilde: Dansk Handelsblad, 28.10.2020


