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Fleggaard koncernen på opkøb i England
Fleggaard koncernen med hovedsæde i Kollund i Sønderjylland har endnu engang været på opkøb. Denne
gang er det koncernens grossist-aktiviteter, der er blevet styrket betydeligt med købet af aktiemajoriteten i
den engelske virksomhed Click Entertainment.
Click Entertainment er en af Englands førende grossistvirksomheder indenfor gaming-produkter. Virksomheden - der har en årlig omsætning på et trecifret millionbeløb og 30 medarbejdere - sælger både hardware
(spillekonsoller), software (spil) og tilbehør til kunder over hele verden. Med købet af Click Entertainment
har den sønderjyske Fleggaard koncern endnu engang sat handling bag ordene i koncernens internationaliserings- og vækststrategi.
Om købet siger adm. koncerndirektør i Fleggaard Holding A/S Jens Klavsen;
- Købet af Click Entertainment er et led i koncernens klare vækststrategi, hvor vi ønsker at udvikle os yderligere indenfor vores kerneområder, som udover grossisthandel tæller detailhandel og leasing. Med købet af
aktiemajoriteten i Click Entertainment har vi nu i alt fire grossistvirksomheder, der tilsammen omsætter for
langt over 2 mia. kr., og dermed udgør en betydelig del af både top- og bundlinje i koncernen. Udover at
markedet for gaming-produkter er særdeles interessant og med store vækstrater, passer Click Entertainment perfekt ind i vores koncern, hvor virksomheden bliver et datterselskab til Dangaard, som er vores
eksisterende grossistvirksomhed indenfor non-food produkter.
- Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med det forretningsmæssige og til at møde vores nye medarbejdere - og så er det naturligvis spændende, at koncernen nu også har aktiviteter i England, siger Jens
Klavsen.
Om baggrunden for købet af Click Entertainment oplyser direktør i Dangaard Electronics A/S, Søren Larsen;
- Dangaard opererer på markeder, der er præget af store udsving, og derfor er det afgørende, at vi hele
tiden er omstillingsparate og i stand til at identificere nye produktgrupper, der kan sources til de rigtige
priser. Vores analyser viser, at markedet for gaming-produkter er ekstrem stort, og med købet af aktiemajoriteten i Click Entertainment får vi nogle særdeles attraktive produkter i porteføljen i Dangaard, hvilket
dels kan kompensere for andre produktgrupper, hvor vi har oplevet et pres på salg og omsætning og dels
kan udvikle virksomheden yderligere. Yderligere har Dangaard og Click Entertainment et godt og langt samarbejdsforhold bag sig, hvilket bl.a. betyder, at medarbejderne kender hinanden rigtig godt. Dette har også
været en medvirkende årsag til at stifteren af Click Entertainment, Jake Wright, fortsætter i virksomheden
som både medaktionær og COO.
Også hos Jake Wright, stifter af Click Entertainment er der glæde over handlen;
- Click Entertainment er vokset utrolig meget over de seneste år, og jeg har gennem noget tid overvejet
forskellige strategiske muligheder, der kan fremtidssikre virksomheden og dets vækstpotentiale. Jeg er helt
sikker på, at jeg har fundet den rigtige partner i Dangaard. De to virksomheder supplerer hinanden rigtig
godt - både på produkter, geografiske fokusområder samt kunder og leverandører. Derudover kan Fleggaard koncernens systemer, processer og solide økonomiske bagland være med til at give Click Entertainment et administrativt og økonomisk løft, som kan udvikle virksomheden yderligere

Fakta om Click Entertainment:
- En af Englands største grossistvirksomheder indenfor gaming-produkter med hovedsæde i London
- Sælger hardware (spillekonsoller), software (spil) og tilbehør
- Har kunder over hele verden
- 30 ansatte
- www.click-entertainment.com

Fakta om Dangaard Electronics
- En af Skandinaviens største uafhængige grossistvirksomheder med hovedsæde i Padborg
- Sælger en bred vifte af mærkevarer inden for elektronik, hvidevarer, living-produkter mm.
- Har primært kunder i Europa
- 40 ansatte
- Ejet af Fleggaard Holding A/S
- www.dangaard.com

