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Brunatas danske hovedkvarter i Herlev (foto: Brunata)

DANSK VIRKSOMHED SOLGT FOR OVER EN HALV MILLIARD KRONER
ØGER DRIFTSRESULTATET BETYDELIGT I NYT REGNSKAB
Cleantech virksomheden Brunata International Holding A/S, er en åbenlys lækkerbisken for den tyskejede
familiekoncern Minol, som netop har opkøbt virksomheden for en salgspris på 575 mio. kroner. Det svarer til 15 gange EBIDAT. Brunatas årsregnskab for 2018 er netop blevet offentliggjort, og her har driftsresultatet løftet sig fra 25 mio. til 34.5 mio. kr. - en stigning på 38 %.
-Jeg er stolt af den turnaround vi har foretaget. Vi performer resultatskabende gennem automatisering,
effektivisering, driftsevne og stigende kundetilgang. Jeg er godt tilfreds med regnskabet og overlader
trygt Brunata til nye ejere, som kan sætte turbo på vores strategi for fremtiden, siger bestyrelsesformand
Eva Fischer Hansen, som har taget Brunata igennem et strategisk skift og turnaround de seneste år.

Afgående bestyrelsesformand, Eva Fischer Hansen (foto: Stine Heilmann)

Mens det går godt i Danmark, hæmmes den internationale forretningsomsætning dog af flere europæiske landes langsommelighed med at få indført et nyt EU direktiv, der skal energieffektivisere Europa.
Brunata venter på en ketchupeffekt især i Sydeuropa, og har i mellemtiden satset på større indtjening
på det danske marked, hvor man ligger top to mellem de to konkurrenter Ista og Techem, som også blev
solgt for nylig.
Det danske marked for energiløsninger har vist sig at være interessant for udenlandske virksomheder,
fordi Danmark er et overskueligt, homogent marked; og danskere er ikke teknologiforskrækkede, når nye
serviceydelser skal testes og indføres. Da Brunata i foråret blev sat til salg, viste det sig da også muligt at
tiltrække usædvanligt mange, internationale købere.
Men det var tyskejede Minol, som har en international omsætning på 2,4 mia kroner, der løb af med
sejren. Dermed kommer Brunata i top tre på det europæiske marked.
-Mens vi er stærke på udvikling og produktion af målere, kender vi Brunata som førende i udvikling af nye
kundeløsninger. Vi opnår nu større fleksibilitet, når vi skal skabe et større europæisk marked, fortæller
topchef for Minol koncernen CEO Alexander Lehmann som både vil beholde navnet Brunata og Brunatas
ledergruppe med CEO Keld Forchhammer i spidsen, når Minol overtager Brunata den 4. september.

Managing Director Minol, Ralf Moysig, Ane Fischer Rasmussen, Grethe Fischer Hansen, koncern CEO for Minol, Alexander
Lehmann, Peter Fischer Hansen og bestyrelsesformand for Brunata Eva Fischer Hansen (foto: Brunanta)

Kontaktinformation
INTERVIEW MED BESTYRELSESFORMAND EVA FISCHER HANSEN KONTAKT
Vibeke Hartkorn Kommunikation mobil 51509213 kontakt@vibekehartkorn.dk
Årsresultatet er tilgængeligt fra kl. 9 på: https://brunata.com/da/om-brunata/årsrapporter/

FAKTA OM BRUNATA A/S OG BRUNATA INTERNATIONAL
Brunata A/S er en 100 år gammel clean-tech virksomhed, som leverer varmemålersystemer og energibesparende rådgivning og serviceløsninger til 415.000 danske hjem.
Brunata udvikler nyskabende kundeløsninger og services og arbejder eksempelvis med energieffektivitet
for at nå FNs verdensmål om bæredygtighed i den digitale varmemester. Andre eksempler er en app der
forebygger for højt energiforbrug, ligesom Brunata tilbyder online datavisualisering af bygninger.
Efter Minols opkøb vil Brunata med en markedsandel på 34% fortsat være nummer to blandt de tre største udbydere, som til sammen sidder på 75% af det danske marked. Ista er nr. 1, Brunata nr. 2 og Techem
nr. 3 i Danmark.
Brunata International er aktiv på det norske, svenske, italienske, franske, polske, ungarske, slovenske og
kroatiske marked, og ser vækstmuligheder på nye markeder som Spanien.
Brunata har siden 1990 været ejet af familien Fischer Hansen, som pr. 4 september 2018 overlader virksomheden til den tyske familie Lehmann der står bag Minol.
FAKTA OM MINOL-BRUNATA OG MINOL-ZENNER-GRUPPE
Familien Lehmanns virksomheder producerer og sælger måleteknik, og tilbyder Internet of Things
serviceydelser til det globale marked. Hovedkontoret ligger i Stuttgart, 20 lokalafdelinger sikrer tilstedeværelse i hele Tyskland, og koncernen er en verdensomspændende servicevirksomhed med fokus på
ejendomsmarkedet.
Foruden afregning af energiomkostninger tilbyder virksomheden en række services som minimerer
driftsomkostninger og sikrer, at ejendomme forvaltes efter seneste lovgivning - eksempelvis rammer for
drikkevand og brandsikkerhed.
Familien Lehmann ejer også Minol-Zenner-Gruppe, som udvikler og producerer innovativ måleteknik og
systemløsninger. Familien Lehmanns virksomheder har inden opkøbet af Brunata på verdensplan mere
end 3.200 medarbejdere, og er repræsenteret internationalt med mere end 60 selskaber og eksporterer
til over 90 lande.
Virksomheden blev grundlagt i 1952 i Stuttgart af Werner Lehmann, og drives i dag fra hovedkontoret i
Leinfelden-Echterdingen ved Stuttgart. Sønnesønnerne Alexander Lehmann og Marcus Lehmann er i dag
topchefer i familiens virksomheder, som tilsammen omsætter internationalt for 2,4 milliarder danske
kroner.

