FAKTAARK

Chr. Augustinus Fabrikker er et fondsejet investeringssel
skab med omfattende interesser i dansk erhvervsliv. Som
led i en strategi om at være en langsigtet, engageret og
værdiskabende ejer rummer vores portefølje større eje
randele i succesfulde og ikoniske danske virksomheder
som Tivoli, Jeudan, Royal Unibrew, STG, møbelvirksom
hederne Fritz Hansen og GUBI samt Gyldendal. I 2020
udvidede vi vores investeringsstrategi til også at omfatte
nye, ambitiøse iværksættervirksomheder med danske
rødder og internationalt udsyn som f.eks. Podimo, Lunar
og Corti. Der er afsat 1 mia. kr. til sådanne investeringer.
Vores historie går mere end 270 år tilbage, hvor Danmarks
første tobaksspinderi blev grundlagt i 1750 i København.
I dag er vores investeringer spredt over mange industrier,
og vi har en balance på mere end 40 mia. kroner, hvilket
gør os til en betydelig aktør i dansk erhvervsliv.

Vi arbejder målrettet efter en strategi om aktivt at genin
vestere en stor del af det løbende afkast i lovende danske
virksomheder. Vi mener, at vores langsigtede investerings
profil bidrager til at skabe merværdi og stabilitet til gavn
for både danske virksomheder og samfundet. Gennem
vores ejerskab vil vi arbejde for, at der bevares arbejds
pladser og kompetencer i landet.
I Chr. Augustinus Fabrikker er vi engagerede ejere med
stor respekt for, at ejerskab og daglig ledelse er to forskel
lige discipliner. Vi bidrager loyalt med dialog og engage
ment, men overlader til ledelsen at drive virksomhederne.
Chr. Augustinus Fabrikker er datterselskab af Augustinus
Fonden, der er blandt Danmarks store kulturfonde. Det
er Chr. Augustinus Fabrikkers fornemste opgave at sikre
Augustinus Fondens filantropiske aktiviteter, som primært
ligger inden for kunst og kultur.

Fakta
Balancesum for Chr. Augustinus
Fabrikker per december 2021:

40,6 mia. kr.
Regnskabsmæssige resultat 2021:

5,0 mia. kr.
Antal Legacy, Strategiske
og Scale ejerskaber:

17

Links
CHR. AUGUSTINUS
FABRIKKERS BESTYRELSE
• Tom Knutzen (formand)
• Anne Birgitte Gammeljord
• Thomas Augustinus
• Peter Engberg Jensen
• Anders Colding Friis
• Karen-Marie Katholm
CHR. AUGUSTINUS
FABRIKKERS LEDELSE
• Claus Gregersen (adm. dir)

For Augustinus Fondens
filantropiske aktiviteter, se:
https://augustinusfonden.dk

For Chr. Augustinus Fabrikkers
finansielle aktiviteter, se:
https://augustinusfabrikker.dk/
investeringer/

