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PRESSEMEDDELELSE 
 

Historisk godt år i Vikan  
 
Vikan koncernen – med hovedsæde i Skive – kan se tilbage på 2019 som et historisk godt år 
med betydelig fremgang i alle nøgletal. COVID-19 gør det særdeles vanskeligt at forudsige for-
ventningerne til 2020 på nuværende tidspunkt. Vikan er en førende spiller på verdensmarke-
det inden for specialbørster og andre rengøringsrekvisitter til især fødevareindustrien og an-
dre hygiejnekritiske sektorer.  
 
”2019 blev et år, hvor vi skabte historisk gode resultater i Vikan. Det skyldes bl.a. et succesfuldt 
opkøb i 2018 af virksomheden Remco, som var vores mangeårige distributør i USA. Hermed har 
vi styrket vores vækstmuligheder på et stort og vigtigt marked som det amerikanske,” fortæller 
Carsten Bo Pedersen, adm. direktør i Vikan.  
 
Vikan opnåede i 2019 en samlet vækst på 15 pct. mod 8 pct. året før. Heraf er de 8 pct. organisk 
vækst, mens 7 pct. kan henføres til købet af Remco og et frasalg af virksomheden Nito. 
 
Lokal produktion i USA 
Carsten Bo Pedersen betegner resultatet som tilfredsstillende og glæder sig over, at en ekstra-
ordinær indsats fra ledere og medarbejdere - i både Vikan og Remco - har resulteret i en suc-
cesfuld integration af den amerikanske virksomhed. Næste trin er etablering af en lokal produk-
tion i USA.   
 
Vikan øgede omsætningen fra 401 mio. kr. i 2018 til 462 mio. kr. i 2019. Den organiske vækst er 
opnået i USA, Rusland, Frankrig, Tyskland og Sydkorea samt en række andre eksportmarkeder. 
 
Flere medarbejdere 
På grund af den øgede aktivitet og opkøb har Vikan også øget antallet af medarbejdere fra 225 
til 242 medarbejdere i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Rusland, USA, Estland, Sverige og 
Frankrig. 
 
”Vores medarbejdere og ledere – både lokalt og globalt – har ydet en fantastisk indsats. De er 
dedikerede, og deres store bidrag kan aflæses positivt i både kundeanalyser og interne tilfreds-
hedsmålinger. Vi har en stærk kultur og en forandringsparathed, som er helt afgørende for virk-
somhedens succes og målopfyldelse,” siger Carsten Bo Pedersen.   
 
Stærk bundlinje 
Den betydelige fremgang i afsætningen kan også aflæses på bundlinjen. Resultatet af den pri-
mære drift (EBITDA) blev på 91 mio. kr. mod 63 mio. kr. i 2018, og resultatet før skat blev på 68 
mio. kr. i 2019 mod 50 mio. kr. i 2018. 
 
 
 
 



 

Forventninger til 2020 
”COVID-19 vil også få negativ indflydelse på vores forretning. I hvor høj grad det påvirker 2020 
samlet set kan ingen vurdere på nuværende tidspunkt. Vi har været på markedet siden 1898 og 
har klaret os godt ved at tænke langsigtet og være agile. Sådan er det også nu, hvor vi i så vid 
udstrækning som muligt vil understøtte medarbejdere, forhandlere og kunder, så vi sammen 
kan komme styrket ud af krisen,” siger Carsten Bo Pedersen.  
 
Yderligere oplysninger: 
 
Adm. direktør Carsten Bo Pedersen, Vikan A/S, tlf.: 20 43 30 74 
 
 
 
Om Vikan A/S: 
 
Vikan har siden 1898 hjulpet fødevareindustrien - og andre brancher med store krav til hygiejnen - med 
at leve op til deres hygiejnemæssige standarder. Vikan udvikler effektive, professionelle rengøringsrekvi-
sitter, som anvendes globalt. Det sker med udgangspunkt i branchens største vidensbank om hygiejne-
rengøringsredskaber. 
 

• Førende producent af hygiejnerengøringsredskaber til bl.a. fødevareindustrien 
• Udvikler, producerer og markedsfører et bredt sortiment af hygiejnerengøringsredskaber og løs-

ninger til professionelle brugere over hele verden 
• Global distribution til mere end 90 lande.  
• Produktion i Danmark, USA og Estland 
• Egne salgsselskaber i UK, USA, Tyskland, Frankrig, Sverige, Rusland og Japan 
• Godkendt og certificeret efter ISO 9001 kvalitetscertificering og ISO 14001 miljøcertificering 
• 90% ejet af Vissing Fonden, der yder støtte til patientnær forskning inden for cancer og diabetes, 

energi samt børn og unge med vanskelige livsvilkår.  For yderligere information, se www.vissing-
fonden.dk   

• 10% ejes af adm. direktør Carsten Bo Pedersen 
 
 

Nøgletal: 
  

Mio. kr. 2019 2018 

Omsætning 462,3 401,4 

Resultat af primær 
drift, EBITDA 

90,8 62,7 

Resultat efter skat 52,2 37,0 

Egenkapital 173,2 129,5 

Antal medarbejdere:  242 225 
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