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GAZELLE

Overskuddet dykker i Ken Storkøkken
Ken Storkøkken A/S tabte omsætning fra 138 mio. kr. året
før til 134 mio. kr. i 2012/13. Overskuddet før skat dykkede til
184.000 kr. før skat fra 2,4 mio. kr. i 2011/12.
Med Danmark og resten af Skandinavien som sit marked
projekterer og indretter Aarhus-virksomheden storkøkkener
og butiksbagerier. Desuden sælger den storkøkkenmaskiner
og isenkramvarer. Ledelsen forklarer i regnskabet den utilfredsstillende udvikling med, at markedet fortsat er meget
konkurrencepræget. Den forventer til gengæld et tilfredsstillende resultat i 2013/14, selv om markedet fortsat er præget
af hård konkurrence og den generelle økonomiske situation
i samfundet. Den bogførte egenkapital var på 23 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 31 pct. ved udgangen af året.
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Teknologigazelle
Den ﬁredobbelte
jyske gazelle Protracking er opkøbt
af et tysk firma. Alt
skal fortsætte som
hidtil, men med
femdobbelt vækst
inden for få år

Supergazelle atter oppe i højt tempo
Den tidligere supergazelle Spectronic Denmark A/S i Grenaa, er for alvor tilbage på vækstsporet som en af verdens
førende inden for udvikling og produktion af højteknologisk,
professionelt overvågningsudstyr til politiet, militæret og efterretningstjenester i venligtsindede lande i vesten.
Bruttofortjenesten er vokset med 43 pct. til 70 mio. kr. i
2012 fra 49 mio. kr. året før. Overskuddet før skat er næsten
nidoblet til 35 mio. kr. fra 4 mio. kr. i 2011. Ledelsen betegner
i regnskabet resultatet som yderst tilfredsstillende og forklarer den markante fremgang med vækst på kernemarkeder. Desuden er en tidligere iværksat turnaround begyndt at
virke. I 2013 forventer ledelsen et resultat på niveau med året
før. Spectronic Denmark, der ejes af den britiske Cobhamkoncern, har været Børsen-gazelle ni gange, men har tabt
pusten i en periode.
oskar

Headhuntere går sammen
De to rekrutteringsfirmaer Sam
Executive Search i Odense og
Cosmos Group i Fredericia går nu
sammen for at forstærke positionen
i markedet, oplyser de i en pressemeddelelse.
Sam Executive Search udspringer
af det konkursramte Sam Headhunting, der blev stiftet i 1993 af
den fynske industrimand Niels
Schreiner Andersen (foto). Store
Arkivfoto: Johnny Wichmann
vækstambitioner blev for få år siden
aﬂøst af en langstrakt krise, der kulminerede med en konkurs i
marts i år, hvorefter de sunde dele genopstod i det nye selskab.
Dette selskab ledes af Christian Lerche.
jb

Flere sommergæster på hotellerne
Det var ikke bare de solglade danskere, der nød godt af det
usædvanligt gode sommervejr. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af hotelovernatninger i Danmark steg i
både juni og juli sammenlignet med sidste år.
Mest markant var stigningen i juli, hvor der var 1.702.717
overnatninger på hotellerne i Danmark. Det er en stigning
på cirka 30.000 overnatninger sammenlignet med sidste år.
Ritzau
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■ OPKØB
Af Josefine Bøgh Nedermark

H

ovedsædet i Viborg bliver,
hvor det hele tiden har
været, selvom den tyske virksomhed Rail & Road Protec GmbH (R2P)
med hovedkontor
i Flensborg har
overtaget
den
jyske gazellevirksomhed
Protracking ApS i en kontant
handel.
At få lov til at beholde alle
medarbejdere i Viborg var ifølge adm. direktør i Protracking,
Bjarne Nielsen, den vigtigste
forudsætning for handlen frem
for posen med penge, der fulgte med.
“Penge er altid rart, men det
var ikke det vigtigste, for vi er
vant til at tjene penge i forvejen. Vi havde i stedet fokus
på, at alle medarbejderne kan
blive her, og at vi kan få lov til
at udbygge softwarehuset her
i Viborg,” siger Bjarne Nielsen.

Hemmeligt beløb
Han forklarer, at handlen er
faldet på plads efter knap et
års forhandlinger, men vil
ikke ud med beløbet, som er
aftalt hemmeligholdt mellem
parterne. Et godt bud er ifølge
Advizer og Audon Partners,
der begge rådgiver i køb og
salg af virksomheder, at der er
tale om et mindre tocifret mil-
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protracking og r2p

Protracking ApS og virksomhedens leasingselskab
Proﬁnans er blevet opkøbt af Rail & Road GmbH (r2p).
Protracking har specialiseret sig i at lave såkaldte ﬂådestyringsløsninger til offentlig transport, især busbranchen. Dvs. gps-tracking, hvor busoperatørerne bl.a. kan
holde øje med bussernes kørselsadfærd og brændstofforbrug og dermed optimere kørestilen og spare penge.
r2p er specialist i mobil videoovervågning til offentlig
transport, f.eks overvågning i busser og tog.
r2p vil fremover fokusere på integrerede systemer til
offentlig traﬁk, hvor én leverandør forsyner kunden med
video, passagertællinger, infotainment, ﬂådestyring etc.
jone

lionbeløb. “Der kan naturligvis
være mange aftaler bag handlen, men hvis man kigger på
lignende transaktioner, ligger
de typisk i den størrelsesorden,” siger Frederik Aakard,
partner i Audon Partners.
Også Protrackings eget leasingfirma, Profinans, er med i
handlen, der er kommet i stand
efter ﬂere års tæt samarbejde
mellem virksomhederne.
“Vi har hele tiden haft daglig kontakt, så jeg ville næsten
have kaldt dem kollegaer også
før opkøbet. Vi har aldrig haft
planer om salg, men nu fik vi et

Dansk iværksætter med
skifte fra tøj til teknologi
■ IVÆRKSÆTTERI
Af Josefine Bøgh Nedermark

D

engang Ulrik Ortiz Rasmussen som handelsskoleelev i Sønderborg dumpede
i tysk, tog han et valg om at
ﬂytte til Stuttgart, Tyskland,
for at lære sproget.
“Og så er jeg ikke rigtig
kommet hjem siden,” siger
Ulrik Ortiz Rasmussen, der i
dag er adm. direktør i den tyske virksomhed Rail & Road

“Jeg var ikke god
til at arbejde
sammen med
amerikanerne,så
jeg forlod virksomheden i 2005”
Ulrik Ortiz rasmussen,
adm. direktør,
rail & road protec

Protec GmbH (R2P). Han er
egentlig udlært inden for herretøj og har været iværksætter,
siden han som 17-årig kom i
lære. I dag er han 44 år og har
grundlagt ca. 15 virksomheder.
I Stuttgart solgte Ulrik Ortiz Rasmussen sportstøj i eget
firma, men det kostede ﬂere
penge, end han tjente.
“Så jeg kørte taxa om natten
for at overleve. Det var egentlig mere profitabelt, men jeg
blev overfaldet som taxavogn-

mand som 21-årig,” fortæller
iværksætteren.
Mens Ulrik Ortiz Rasmussen
lå i sengen for at komme sig,
tænkte han over, hvordan man
kunne beskytte en taxa. Det
kan gav ham idéen til at indføre videokamera i vognene.

De første på banen
“Det var vi de første til at gøre.
Efter at jeg havde udstyret et
par hundrede taxaer, ringede
en busvognmand og fortalte,
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får tysk ejer
R2P er specialist i mobil
videoovervågning til
offentlig transport, f.eks
overvågning i busser og tog.
Arkivfoto: Scanpix

alle de markeder, hvor de er.
Vi har tidligere forsøgt et par
gange at blive mere internationale, men det har vist sig at
være en lidt større udfordring,
end vi troede.”
Samarbejdet mellem den
danske og tyske virksomhed
startede med en københavnsk
busvognmand, der brugte både
Protracking og R2P’s teknologiløsninger. Det fortæller
R2P’s danske adm. direktør
og grundlægger, Ulrik Ortiz
Rasmussen.
“Busvognmanden fortalte,
at han ville blive rigtigt glad,
hvis man kunne sætte de to
systemer sammen, og sådan
begyndte samarbejdet.”

Første opkøb i rækken

godt tilbud, hvor vi i princippet
kan få vores løsning ud i hele
verden fra den ene dag til den
anden,” siger Bjarne Nielsen.
Både den danske og den tyske virksomhed leverer teknologiløsninger til den offentlige
transport. Mens den danske
har specialiseret sig i software,
nærmere bestemt gps-tracking til busbranchen, har R2P
fokus på hardware som mobil
videoovervågning og derudover udvikling af intelligente
transportløsninger. Sådan vil
det også se ud fremover.
“Vi skal lave præcis det samme

i morgen, som vi lavede i sidste
uge. Men tingene skal gå hurtigere, for målet er om et par
år at være det femdobbelte af,
hvad vi er i dag,” siger Bjarne
Nielsen.

Bliver international
Han fortæller at det er R2P’s
internationale netværk, som
Protracking fremover skal
koble sig på. I dag er firmaets
kunder primært danske, såsom
Arriva, Københavns Bustrafik, Movia og Midttrafik..
“R2P er repræsenteret i
mange lande, og vi skal ud på

Ulrik Ortiz Rasmussen grundlagde R2P i 2009, og opkøbet af
Protracking er det første, men
ikke det sidste.
“Vi forventer endnu et i
slutningen af 2013, og derudover har vi forventninger om i
slutningen af året at have sat
et joint venture-selskab op i
Brasilien,” siger han.
Netop Brasilien er et af de
første markeder, som Protracking kaster sig ud i med
R2P som ejer. R2P blev sidste
år selv opkøbt af den svenske
kapitalfond Alder AB, der investerer i grønne firmaer.
“Det betyder, at vi har fået
eksperter bag os, og derudover
yderligere opkøbskapital. Det
er en stærk moder at have i
ryggen,” siger Ulrik Ortiz Rasmussen.
jone@borsen.dk

Ulrik Ortiz Rasmussen fik idéen til videoovervågning i taxaer, efter at han selv havde oplevet
at blive overfaldet som taxachauffør. PR-foto

at de havde samme problemer. Og bagefter kom også
togindustrien. Sådan endte
jeg i teknologien,” siger Ulrik
Ortiz Rasmussen.
I 1990’erne grundlagde han
firmaet RP Sicherheitssyste-

me GmbH, som var de første i
Europa med mobil videoovervågning. Det blev i 2004 solgt
til det amerikanske børsnoterede selskab Verint Systems
Inc., og det betød et farvel fra
Ulrik Ortiz Rasmussen.
“Jeg var ikke god til at arbejde sammen med amerikanerne, så jeg forlod virksomheden i 2005. Jeg brød mig ikke
om den måde, som kollegaer
og kunder blev behandlet på.”
Indtil slutningen af 2008 var
Peter Ortiz Rasmussen underlagt en konkurrenceklausul.
“Den overholdt jeg naturligvis. Men i januar 2009 grund-

GRUNK EVENT PRÆSENTERER

Oplev hele Danmarks Rock Mama Sanne Salomonsen, den skønne Monique i et disko show og
partyorkestret Zididada sammen med festorkestret StageBreakers støttet op af vores DJ.
Garderobe, velkomstdrink, storslået julebuffet samt øl, vand og vin fra 18.00 – 01.30.
Metroen kører lige til og fra døren.

lagde jeg R2P, da jeg kunne se,
at der ikke var kommet nye
konkurrenter.”
I dag består firmaet af 40 ansatte og forventer at omsætte
for ca. 100 mio. kr. i år og 150
mio. kr. i 2014. Og Ulrik Ortiz
Rasmussen har ingen planer
om at forlade firmaet lige nu.
“Det er spændende at starte
noget nyt op, men så længe
det går så godt, som det gør
nu, har jeg stor glæde ved at
være, hvor jeg er. Men lad mig
udtrykke det på den måde, at
bliver vi solgt til en stor koncern, bliver jeg nok ikke.”
jone@borsen.dk

Kun 1.750,- pr. person
Prisen er inkl. moms, og gælder ved reservation af min. 10 personer. Ved mindre end 10 personer tillægges kr. 125,- pr. person.
Julefest i palmehaven afholdes den 22., 29. og 30. november samt 6., 7. og 13. december 2013. For øvrige datoer, kontakt os.
Bestil nu! Kun 300 pladser pr. aften til denne historiske julebegivenhed.
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www.grunkevent.dk

