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THORNICO A/S LEVERER BÅDE INDTJENINGS- OG
OMSÆTNINGSREKORD FOR 2021
THORNICO A/S, Odense, 9. juni 2022

THORNICO konglomeratet der ejer 120+ driftsselskaber på tværs af seks primære vertikaler; ejendomme, fødevarer, emballering, sport og mode, teknologi samt shipping, realiserer i 2021 indtjeningsrekord med et driftsresultat på 1,2 mia. kr., resultat før skat
på 1+ mia. kr. samt ny omsætningsrekord på 10+ mia. kr.
Til trods for vedblivende COVID-19 påvirkning og udfordrende markedsforhold på tværs af
brancher kommer THORNICO koncernen ud af 2021 med det bedste resultat på både topog bundlinjen i konglomeratets historie.
For første gang nogensinde stiger omsætningen til over 10 mia. kr., mens resultatet før skat
runder en historisk milepæl på over 1 mia. kr. Det svarer til en vækst på 44% i forhold til
2020.
Christian Nicholas Stadil, CEO og ejer, THORNICO:
”2021 har på mange måder været et ekstremt år med vedholdende COVID-19 påvirkning på
en række markeder især i Q1 samt med markant stigende råvare- og energipriser i Q3 og Q4.
Vores grundlæggende konglomeratstruktur, med risikospredning på tværs af forskelligartede brancher, markeder og produktgrupperinger, har dog endnu engang vist sin relevans.
I 2020 var det især fødevarevertikalerne, der hjalp med at løfte indtjeningen – og det skyldes
i høj grad en markant pickup i disse brancher som følge af COVID-19 og afledet af, at mange var hjemme i karantæne- og nedlukningsperioderne, hvor der blev brugt væsentlig flere
penge på mad.
Til gengæld blev hummel Group af samme årsag negativt ramt i 2020, da både detailhandlen og breddeidrætten – to af de mest væsentlige forretningsområder for hummel - var enten
lukket ned eller begrænset på mange markeder.
I 2021 har det derimod været omvendt. Fødevarevertikalerne er blevet ramt af stigende råvare- og energipriser, mens eksempelvis hummel Group har oplevet markant vækst og forløsning af det iboende potentiale, så snart nedlukningerne forsvandt. ”
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Thor Stadil, Bestyrelsesformand, THORNICO:
”Den helt store indtjeningsdriver har i 2021 været vores shippingfirma THORCO PROJECTS,
der med sin nye ændrede asset light forretningsmodel har været utrolig dygtige til at udnytte den unikke markedssituation, der har været i verden.
De udfordringer, som andre selskaber i THORNICO koncernen har i forhold til logistik, det
formår THORCO PROJECTS at tjene penge på.
Derudover har vores ejendomsselskab STANICO også bidraget positivt til bundlinjen med
stabile ejendomsaktiver i en ellers meget omskiftelig verden - og det understreger igen de
grundlæggende mekanikker i konglomeratets struktur.”

FORVENTNING TIL 2022
Christian Nicholas Stadil, CEO og ejer, THORNICO:
”Selvom der fortsat er en del usikkerhedsmomenter i vores fødevarevertikaler, som meldt ud
af både Brødrene Hartmann A/S og Lactosan A/S i forhold til krigen i Ukraine, så har vi fået
en positiv start på 2022, hvor især THORCO PROJECTS og hummel Group er kommet rigtig
stærkt fra land.
Som det ser ud lige nu, forventer vi, at indtjeningen lander i underkanten af 2021-resultatet,
mens vi omsætningsmæssigt påregner at ramme lidt over den realiserede toplinje i 2021.
Der skal lyde en kæmpe tak til alle vores kollegaer for den store indsats, der til stadighed
leveres. Med det antal selskaber og forretningsmæssige spænd, som vi har i THORNICO
koncernen, er vi meget afhængige af dem.”
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