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REMA 1000 Danmark er vækstlokomotiv i kanonregnskab fra Reitangruppen
2012 blev endnu et rekordår for norske Reitangruppen, der herhjemme står bag Uno-X, 7-Eleven og REMA
1000. Ikke mindst sidstnævnte bidrager med imponerende 19,5 procents vækst til det samlede resultat, der
voksede med i alt otte mia. norske kr. til en samlet omsætning på 71,7 mia. norske kr.
2012 blev nok et rekordår for Reitangruppen med højere omsætning, driftsresultat og resultat før skat end
nogensinde før. Gennem opkøb i Finland og de baltiske lande, fortsat vækst i REMA 1000 og solid drift
inden for energi og fast ejendom, omsatte selskabet for 71,7 mia. norske kr. og opnåede et EBITDA på 3,6
mia. norske kr.
- Når vores fire divisioner levere et samlet driftsresultat på 2,6 mia. norske kr. på årsbasis, er det klart, at vi
er glade. I 2011 rundede vi 60 mia. i omsætning, og nu har vi rundet 70, så det er både sjovt og lønsomt,
siger en glad Colonialmajor Odd Reitan.
Større investeringer
For Reitangruppen har investeringerne været større end selve værdiskabelsen gennem året der gik, til trods
for de gode resultater i forretningsområderne. Samlet set er der investeret mere end en mia norske kr. i
butikker og varehuse, hvoraf hovedparten er foretaget i Norge, samt 2,5 mia. i ny virksomhed og ejendom.
- Vi er tilfredse med 2012, som har været et godt år med øget finansiel styrke for Reitangruppen. De store
investeringer, som vi har foretaget, understreger Reitan-familiens meget langsigtede ambition om at skabe
en stor og solid dagligvareaktør inden for handel og fast ejendom, siger CFO for Reitangruppen, Kristin
Genton.
Stærk vækst for REMA 1000 i Norge og Danmark
REMA 1000 har haft en kraftig vækst i 2012. Omsætningsudviklingen for den norske forretning er god, og
satsningen på egne varer og industri har også øget konkurrenceevnen i Norges største dagligvarekæde.
Men den største vækst tegner REMA 1000 Danmark sig for med en omsætningsvækst på 19,5 procent.
- REMA 1000 har haft en eventyrlig udvikling de sidste par år, og i 2012 tog vi et stort skridt fremad ved at
investere 600 mio. i vores 500 butikker i Norge for at få endnu mere fokus på friske fødevarer, frisk fisk,
frugt og grøntsager. I 2013 fortsætter vi med at fokusere på kvalitetsvarer til laveste pris, ferskvarer og et
bredt sortiment. I Danmark er der rekordfart og vækst. Det er helt fantastisk, siger Ole Robert Reitan,
administrerende direktør for REMA 1000.
Opkøb i Baltikum for Reitan Convenience
I 2012 købte Reitan Convenience over 1.000 kiosker i Finland, Estland og Litauen af det finske medieselskab
Sanoma OY. Det gjorde virksomheden til Europas næststørste servicehandelsaktør. Totalomsætningen
endte på mere end 13 mia. norske kr.
- Dette er vi utroligt stolte af, og for os har det været et ganske sjovt år. Vi har taget markedsandele i
Norge, fortsat succesen i Sverige og har stabil drift i Danmark. Vores fokus er nu at videreudvikle vores

mærkevarer i Finland, Letland, Estland og Litauen samt fortsætte det gode arbejde, vi gør i Skandinavien,
siger administrerende direktør i Reitan Convenience, Magnus Reitan.
Nok et år med solid pengestrøm fra Uno-X
Uno-X blev etableret som virksomhed i Reitangruppen i 2009 og har siden dyrket og styrket sin
kerneforretning i brændstof, energi og smøreolier. Selskabet tegner sig for 13 procent af Reitangruppens
EBITDA.
- Vi har i 2012 rendyrket og styrket vores forretningsområder yderligere. Dygtige medarbejdere og
samarbejdspartnere har endnu en gang skabt solide resultater, siger administrerende direktør i Uno-X
Gruppen, Vegar Kulset.
Nye projekter i Reitan Ejendom
For ejendomsselskabet i Reitangruppen er 2012 gået med normal drift, solid projektudvikling og få salg.
Efter flere år med gennemførelsen af de store planlagte salg, har Reitan Ejendom i 2012 opbygget sin
portefølje – især i det centrale Norge.
- Det har været et sjovt år for vores vedkommende, hvor vi blandt andet afsluttede det store, nye Clarion
konferencehotel på Brattøra og derudover købte en del ejendomme i Trondheim, siger Ingolf Høyland,
administrerende direktør for Reitan Ejendom.

Nøgletal for 2012 (NOK mill.)

Reitangruppen 2012 (2011)
Totalomsætning 71.667 (63.795)
EBITDA 3.600 (3.430)
Driftsresultat 2.578 (2.174)
Resultat før skat 2.042 (1.834)

REMA 1000 2012 (2011)
-------------------------------------------------------------------------------Totalomsætning 47.588 (42.637)
EBITDA 2.018 (1.804)
Driftsresultat 1.614 (1.382)
--------------------------------------------------------------------------------

Reitan Convenience 2012 (2011)
-------------------------------------------------------------------------------Totalomsætning 13.405 (11.132)
EBITDA 682 (670)
Driftsresultat 258 (128)
--------------------------------------------------------------------------------

Reitan Ejendom 2012 (2011)
-------------------------------------------------------------------------------Driftsindtægter 336 (285)
EBITDA 377 (352)
Driftsresultat 361 (333)
--------------------------------------------------------------------------------

Uno-X Gruppen 2012 (2011)
-------------------------------------------------------------------------------Totalsomsætning 11.785 (11.107)
EBITDA før FIFO 462 (489)
Driftsresultat før FIFO 316 (365)
--------------------------------------------------------------------------------

Omsætning og resultat er præsenteret sådan som virksomheden er struktureret ved udgangen af 2012.
--For information kontakt venligst:
Mads Byder, 20 62 77 27, mads@help-pr.dk

