9. marts 2010
Pressemeddelelse

Rema 1000s ejere med rekordår
Rema 1000s moderselskab har fremlagt et rekordhøjt resultat af driften i 2009. Reitangruppen, der
også står bag Uno-X i Danmark og den danske del af 7-Eleven, præsterede et rigtig stærkt 2009
med et resultat af driften på knap 1,7 milliarder danske kroner. Dermed styrkes grundlaget for Rema
1000s fortsatte vækst og ekspansion på det danske marked.
Rema 1000s moderselskab Reitangruppen fremlagde et rekordhøjt resultatet af driften for 2009 på
knap 1,7 milliarder danske kroner. Resultater betyder, at Reitangruppen, herunder Rema 1000 kan
fortsætte den offensive færd på det danske marked, hvor ambitionen er at åbne mellem 15-20
butikker i år og fortsætte væksten i omsætningen og indtjeningen.
- Det er bekræftende at være en del af en succesfuld og veldrevet koncern, der trods krisetider
præsterer så flot et resultat. Med et stærkt bagland i ryggen kan vi trygt fortsætte vores vækst på
det danske marked og dermed give flere danskere adgang til et bredt udvalg af frugt og grønt, dansk
kød, økologi og sundhed til lave priser uden at gå på kompromis med kvaliteten, siger Henrik Burkal,
administrerende direktør i Rema 1000 i Danmark.
Rema 1000 bidrager til den positive udvikling
Rema 1000 Danmark har i 2009 haft en vækst på 11,5 procent.
- Vi har haft endnu et godt år med tocifret vækst, og det er dejligt, at vi kan fortsætte med at øge
vores markedsandel i et presset detailmarked. Dagens stærke udmelding fra Reitangruppen giver os
mulighed for at fortsætte vores igangværende strategi. Med vores stærke ejer står vi i dag med et
forstærket økonomisk grundlag for vækst og ekspansion i Danmark, siger Henrik Burkal.
Fremtidsudsigter
Reitangruppen forventer, at 2010 bliver et godt år og har store forventninger til årene, som kommer.
Inden for dagligvarehandelen forventes det, at konkurrencen mellem de ledende aktører fortsat vil
være stærkt. Udnyttelsen af oparbejdet erfaring og kompetence inden for franchising, markedsføring
og mærkevarebygning skal bidrage til at forstærke konceptet Rema 1000.
Fakta om Reitangruppen
Reitangruppen består af fire forretningsområder: Rema 1000, Reitan Service, Reitan Eiendom og
Uno-X gruppen. Reitangruppen har desuden datterselskabet Spaceworld, en ejerandel på 10,1
procent i Axfood og en ejerandel på 50 procent i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab AS.
Reitrangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og
finansielle center. Rema 1000 og Reitan Servicehandel har sit operative center i Oslo, mens Reitan
Eiendom er baseret i Trondheim. Uno-X er baseret i Oslo og København.
Reitangruppens vision er at blive Skandinaviens mest værdidrevne selskab. Reitangruppen omsatte i
2009 (inkl. franchiseomsætning) for knap 53 milliarder danske kroner, beskæftiger 27.500
mennesker i Skandinavien og Letland, og er dermed blandt Norges ti største selskaber.
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