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IK Investment Partner sælger ud af TCM Group. Ledelsen køber yderligere 

aktier 
 

IK Investment Partners har efter udløbet af lock-up perioden i forbindelse med børsnoteringen af TCM 
Group i november 2017 solgt sine resterende aktier og er ikke længere aktionær i køkkenkoncernen bag 
Svane Køkkenet, Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. 
 

IK Investment Partners har solgt aktier svarende til 19,7% af aktiekapitalen til en række institutionelle 
investorer til kurs 98, hvilket svarer til udbudskursen fra børsnoteringen. 
 
”Vi har været meget glade for samarbejdet med IK Investment Partners. Sammen har vi fortsat vores 
vækstrejse, der har gjort TCM Group til en førende køkkenproducent i Skandinavien med en stærk brand-
portefølje, der bygger på innovativt dansk design og dansk produktion. Jeg vil gerne byde velkommen til de 
nye investorer, der har købt aktierne, og takke for den tillid de har vist os,” siger CEO Ole Lund Andersen. 

 
Samtidig med at IK Investment Partners afslutter sin investering i TCM Group, køber CEO Ole Lund 
Andersen og CFO Mogens Elbrønd Pedersen yderligere aktier i selskabet for hhv. 1 mio. kr. og 0,25 mio. kr. 
 
TCM Group omsatte i 2017 for 817 mio. kr., en vækst på 36% i forhold til 2016, hvoraf 18% var organisk 
vækst. I 2018 forventer TCM Group en omsætning på 870-900 mio. kr. 
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Ole Lund Andersen, adm. direktør TCM Group, +45 97 43 52 00  
 

 

 

 

 

Om TCM Group 

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. 
Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt 
håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de 
øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de 
sælges gennem ca. 125 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group 

private label-køkkenmærker gennem gør-det-selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger 
i Norge. For yderligere oplysninger se www.tcmgroup.dk. 

http://www.tcmgroup.dk/

