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Af Anna Nedergaard

Adm. direktør for Nobia 
Danmark, Lars Bay-

Smidt, blev mandag bortvist 
fra den børsnoterede svenske 
køkkengigant Nobia, der bl.a. 
står bag HTH og Invita.

det bekræfter adm. direktør 
for hele koncernen, Morten 
Falkenberg. 

“Jeg kan bekræfte, at Lars har 
forladt sin stilling fra i dag, og 
at jeg tager over,” fortæller han 
og svarer følgende på spørgs-
målet om, hvem der har valgt, 
at den tidligere topchef skal 
forlade sin stilling: 

“det er os, der har valgt at 
bortvise ham.”

koncernchefen er sparsom 
med oplysninger om bortvis-
ningen og ønsker ikke at gå 

i detaljer. han giver dog føl-
gende kommentar til bortvis-
ningen:

“det, vi kommunikerer in-
ternt, er, at der er forskellige 
holdninger til, hvordan man 
skal drive vigtige elementer 
af vores forretning.”  

efter at have været hårdt 
ramt af finanskrisen, hvor 
køkkenmarkederne i europa 
faldt med næsten 30 pct., har 

der været oprejsning til køk-
kenbranchen.

Størst i Europa
Bortvisningen kommer derfor 
oven på et par år, hvor det er 
gået forrygende for Nobia, der 
er europas største køkkenle-
verandør.

men nu skal den svenske 
køkkengigant altså på jagt ef-
ter en ny topchef til den dan-

ske afdeling. morten Falken-
berg ønsker ikke at give et bud 
på, hvornår der er en ny, der 
kan sætte sig i direktørstolen. 

“det kan tage noget tid, det 
er jo vigtigt, vi finder den rig-
tige person til jobbet. indtil 
da overtager jeg den daglige 
ledelse i Nobia Danmark,” 
konstaterer han.

anna@borsen.dk

køkkengigant bortviser dansk topchef

Af Mike Leander Nielsen

den lands dækkende 
møbelleverandør 

Holmris+Flexform har set sig 
lun på den spæde Aarhus-virk-
somhed 3R Kontor, der køber 
og sælger genbrugsmøbler til 
kontorbrug.

Allerede i sit første leveår 
lander 3r kontor sorte tal på 
bundlinjen, og til næste år 
forventer direktøren og idé-
manden bag firmaet, Steffen 
Høgh, en tocifret millionom-
sætning.

Præstationen  er ble-
vet bemærket i køge hos 
holmris+Flexform, der nu i 

første omgang skyder 2,5 mio. 
kr. ind i den østjyske virksom-
hed.

“da vi stiftede virksomhe-
den, var planen at sælge den 
på sigt, men jeg havde ikke 
regnet med, at det ville gå så 
stærkt,” siger adm. direktør og 
medstifter af 3r steffen høgh, 
der ikke ønsker at fortælle, 
hvor stor en andel af 3r, han 
afgiver ved handlen.

Adm. direktør i 
holmris+Flexform Niels Lau-
ritzen bebuder yderligere in-
vesteringer i 3r kontor, og på 
sigt er det planen at overtage 
hovedparten af selskabet.

“det er det perfekte match. 
Vores kunder har i lang tid 
efterspurgt 3r’s service. For 
os giver det bedst mening at 
investere i en flok passione-
rede personer, der i forvejen 
har bevist deres kompetencer, 
frem for at vi etablerer et nyt 
forretningsben,” siger Niels 
Lauritzen.

Simpel og grøn
Forretningsplanen bag steffen 
høghs idé er lige så simpel, 
som den er grøn: steffen høgh 
og hans samarbejdspartner 
Jacob Hansen køber brugte 
kontorartikler fra virksomhe-
der, i stedet for at de ender på 
lossepladsen.

Fra sin adresse i Aarhus 
istandsætter 3r møblerne og 
sælger dem videre fra deres 
hjemmeside eller showroom 
med en lille profit. 3R har 
endnu sit første regnskab til 
gode, men indtil nu har de 
solgt hæve-sænkeborde, kon-
torstole og andre kontormøb-
ler for 4,2 mio. kr..

“Tidligere har de store virk-
somheder måske været for fine 

til at købe brugte møbler, men 
den bæredygtige dagsorden 
har været med til ændre de-
res indstilling,” siger steffen 
høgh.

“Genbrug er cool”
På trods af en kandidatgrad i 
psykologi slår steffen høghs 
karriere rødder i møbelbran-
chen.
han har tidligere ejet en an-

den møbelforretning, som 
også forsøgte sig med en grøn 
profil, men dengang var tiden 
ikke moden, mener han.

“der har længe været et 
marked for brugte møbler, 
men de har altid haft en aura, 
der lugtede af loppemarked. 
Nu er det cool at købe brugt, 
og det hjælper os til at nå bre-
dere ud,” siger steffen høgh, 
der mener, at han står foran 

nogle store udfordringer, hvis 
3r skal fortsætte sin succes.

“der er to koder, jeg skal 
knække, før virksomheden er 
succesfuld. For det første skal 
vi gøre det endnu mere attrak-
tivt at købe brugte møbler, og 
for det andet skal jeg overbevi-
se de store selskaber om, at det 
er bedre at give os deres 500 
hæve-sænkeborde frem for at 
smide dem på lossepladsen,” 
siger han.

Økonomi og autencitet
de 2,5 mio. kr. fra holmris+ 
Flexform skal hjælpe steffen 
høgh og hans hold med at 
finde svaret på deres udfor-
dringer.  

“Vi havde vanvittigt travlt 
sidste år, og vores ambitioner 
overstiger, hvad vi er i stand 
til at opnå lige nu. det spring 
kan holmris+Flexform hjælpe 
os med,” siger steffen høgh. 

holmris+Flexform har med 
sin egen historie bevist, at 
de kan skalere på kort tid. På 
fire år har de ottedoblet deres 
omsætning, der i dag er i stør-
relsesordenen en halv mia. kr..

“For os handler det om so-
cialt og grønt ansvar. det er 
vitalt, at økonomien er sund, 
men autencitet vejer tungere 
end en smart salgstale. 3r ud-
lever, hvad de lover,” siger adm. 
direktør i holmris+Flexform 
Niels Lauritzen. 

han fremhæver blandt an-
det, at 3r har doneret tusinder 
af borde og stole til skoler og 
andre institutioner. 

miln@borsen.dk

LÆs OgsÅ 
Seniorpolitik som element i 
fremtiden CSr-strategi? 
bit.ly/1ZH4ljO

Vækstraket investerer mio  
i grøn møbelsucces

Steffen Høgh og 3R Kontor får 
nu en økonomisk saltvands-
indsprøjtning for at kunne 
udbrede konceptet med køb og 
salg af genbrugsmøbler.
Foto: Christian Klindt Sølbeck

Holmris+Flexform køber sig ind i den 
fremadstormende 3r kontor, der hand-
ler med genbrugsmøbler til kontorbrug. 
Planen er at overtage hele ejerskabet

Steffen Høgh,  
adm. direktør, 3r Kontor

“Vi havde vanvit-
tigt travlt sidste 

år, og vores ambi-
tioner overstiger, 
hvad vi er i stand 

til at opnå lige nu”

 ■   Stiftet af de to iværk-
sættere steffen Høgh 
og Jacob Hansen i 
2014.

 ■  3r står for reuse 
(genbrug), recycle 
(gen anvendelse) og 
refurbish (istandsæt-
telse).

 ■  Forretningsmodellen 
går ud på at hjælpe 
virksomheder med at 
skærpe deres sociale 
ansvar, også kaldet 
CSr (Corporate Social 
responsibility).

 ■  Har blandt andet do-
neret kontormøbler for 
op imod 50.000 kr. til 
Bavnehøjskolen i Has-
selager ved aarhus.

Leander  

FAKTA 
3r Kontor

Morten Falkenberg,  
adm. direktør, nobia

“Det er os, der  
har valgt at  

bortvise ham”


