Thuesen Jensen A/S og F&H A/S går sammen i nyt selskab
De to, store skandinaviske interiør- og isenkramgrossister, Thuesen Jensen A/S og F&H A/S
etablerer et nyt, fælles holdingselskab, F&H Group A/S.
Driftsselskaberne Thuesen Jensen A/S og F&H A/S fortsætter uændret som selvstændige
virksomheder i hhv. Glostrup og Viborg, og fortsat også med Jens Peter Thuesen Jensen og
Knud Lomborg som administrerende direktører. Samarbejdet får dermed heller ingen
konsekvenser for medarbejderne i de to selskaber.
F&H Group A/S bliver en betydende aktør på de nuværende hovedmarkeder i Danmark, Norge,
Sverige og Finland, men også med en klar ambition om at intensivere indsatsen på eksport til
flere andre markeder både i og udenfor Europa - herunder bl.a. til de baltiske lande.
Samlet vil de to virksomheder repræsentere mere end 10.000 forskellige varenumre inden for
så stærke mærkevarer som Pillivuyt, KitchenAid, Södahl, BITZ, Kähler, Magimix, Luigi Bormioli,
Morsø, Lion Sabatier, Blomsterbergs, Rosti, Alfi, Peugeot, Leifheit, Lyngby Glas, HOLM og
mange flere.
F&H Group A/S vil blive ejet af Thuesen Jensen familien og af F&H Holding A/S, der bliver
hovedaktionær og har det norske Canica AS og familien Stein Erik Hagen som hovedejer. Det
nye holdingselskab får en forventet samlet omsætning på ca. 1,1 mia. DKK, og vil beskæftige
mere end 325 medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Kina, og bliver dermed det
absolut største brandhouse indenfor Kitchen-Living-Dining i Skandinavien.
Bestyrelsen i F&H Group A/S vil bestå af Jens Peter Thuesen Jensen samt Kjetil Wisløff
(formand) og Jan Ole Stangeland, begge fra Canica AS i Oslo. Jens Peter Thuesen Jensen
indtræder ligeledes i bestyrelsen for F&H A/S, og Knud Lomborg bliver ny bestyrelsesformand
i Thuesen Jensen A/S samt koncernchef for F&H Group A/S.
Transaktionen er betinget af godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder, der
forventes at foreligge i tredje kvartal 2018.
”Jeg er stolt over det nye samarbejde, og at vi nu har over 325 innovative medarbejdere, der hver
dag vil finde nye, nordiske trends, og omsætte dem til produkter, som forbrugerne globalt vil
efterspørge”, udtaler koncernchef Knud Lomborg.
Adm. direktør Jens Peter Thuesen Jensen siger: ”Konkurrencen er alle steder og bliver ikke
mindre. Det er vigtigt for specialvarehandlen som vores, at vi som leverandører kan understøtte
de udfordringer som vores kunder står overfor på bedst mulig måde. Det kræver innovation,
fremsynethed og styrke. Jeg er derfor glad for, at Thuesen Jensen bliver en del af noget større,
samtidig med at vi bevarer vores eget DNA, kultur og passion for det ypperste der findes i
branchen.”

THUESEN JENSEN AS • Smedeland 11 • 2600 Glostrup • +45 7020 5222 • www.tj.dk
F&H OF SCANDINAVIA A/S • Gl. Skivevej 70 • 8800 Viborg • +45 8928 1300 • www.fh-as.dk

Thuesen Jensen AS
Med overskriften ’Alt til køkken og bord’ har Thuesen Jensen siden 1939 været en af de
førende leverandører i branchen i Skandinavien. Familievirksomheden blev grundlagt af A.
Thuesen Jensen, og er i dag ledet af Jens Peter Thuesen Jensen. Kvalitet har altid været
nøgleordet for de mere end 70 ansatte i Danmark, Norge, Sverige og Finland, og det afspejles
også i en række high-end brands i produktporteføljen, samt i et stort netværk og kontakt til
mærkevareproducenter i især Frankrig, Tyskland og Italien.
F&H A/S
F&H A/S blev grundlagt i 1945, og er med en tredobling af omsætningen på 10 år allerede i dag
Skandinaviens største brandhouse inden for Kitchen-Living-Dining. I alt forhandles mere end
30 brands, hvoraf flere er egenejede. Foruden det store skandinaviske salgs set up, har F&H
også eget kontor og lager i Kina og innovation er omdrejningspunktet i alle sammenhænge i
hele koncernen.
Canica AS
Hovedaktionær i F&H Holding er den norske, familieejede koncern Canica, der siden 2005 har
været ejer af F&H A/S, og desuden investerer i en lang række andre selskaber, herunder Orkla,
der er ledende brandhouse indenfor bl.a. fødevarer. Canica har en betydelig økonomisk styrke,
og vil som ultimativ hovedejer i det nye selskab F&H Group A/S, kunne støtte op om den
fortsatte konsolidering i branchen.

Kontakt for evt. yderligere oplysninger:
Adm. direktør Knud Lomborg, telefon 8928 1300, kl@fh-as.dk
Adm. direktør Jens Peter Thuesen Jensen, telefon 7020 5222, jp@tj.dk
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