PRESSEMEDDELELSE
31. MARTS 2020
KIRKBI opnåede et stærkt resultat i 2019
Billund, Danmark, 31. marts 2020 – KIRKBI Koncernen har i dag offentliggjort selskabets
årsrapport for 2019. Resultatet for året efter skat var DKK 16,8 mia. mod DKK 8,7 mia. i 2018.
Den samlede egenkapital var DKK 102,5 mia. pr. 31. december 2019, sammenlignet med DKK
88,1 mia. i 2018. KIRKBIs samlede investeringsportefølje udgjorde DKK 71 mia. ved udgangen af
2019 mod DKK 58 mia. ultimo 2018.
Søren Thorup Sørensen, CEO i KIRKBI, kommenterer:
”Det er en meget ekstraordinær situation, verden befinder sig i på grund af det globale
udbrud af COVID-19. KIRKBIs fokus i denne situation er på vores medarbejdere og samfundets
sundhed og sikkerhed samt at være en god og ansvarlig ejer, der støtter de virksomheder,
som vi er ejere af. Derfor er der fokus på at træffe ansvarlige og rationelle beslutninger i denne
usikre tid.”
”KIRKBI Koncernens resultat for 2019 er meget tilfredsstillende. Vi glæder os over resultatet, vel
vidende at virkeligheden i dag – tre måneder inde i 2020 – ser ganske anderledes ud på grund
af den nedlukning, der er afledt af COVID-19. Resultatet for 2019 og KIRKBIs finansielle
robusthed er med til at skabe et solidt fundament for KIRKBI Koncernens langsigtede ejerskab
af LEGO A/S og Merlin Entertainments.”
Resultatet for 2019 er primært drevet af vækst i både omsætning og indtjening i LEGO A/S, og
samtidig har investeringsporteføljen leveret et stærkt resultat. En væsentlig begivenhed i året
var, at KIRKBI øgede ejerandelen af Merlin Entertainments, der bl.a. driver LEGOLAND®
parkerne, til 50%.
LEGO A/S
I 2019 steg omsætningen med 6% til DKK 38,5 mia. Alle markedsområder leverede
omsætningsvækst med særlig stærk vækst i Kina. Driftsresultatet steg 2% til DKK 10,8 mia. efter
en række betydelige investeringer, der skal sikre fortsat vækst på længere sigt. Cash flow fra
driften forblev på et højt niveau på DKK 9,6 mia. i 2019.
MERLIN ENTERTAINMENTS
Merlin Entertainments besøgstal steg med 1,0% til 67 millioner, mens omsætningen steg med
3,6% i 2019 til GBP 1.740 mio. I LEGOLAND Parkerne steg omsætningen med 5,1%. I 2019
annoncerede Merlin planer om en ny LEGOLAND Park i Sydkorea med forventet åbning i 2022.
Merlin og KIRKBI A/S indgik en foreløbig aftale med Shanghai Jinshan District Government og
CMC Inc. om udvikling og drift af et LEGOLAND Resort i Jinshan distriktet i Shanghai, Kina.
INVESTERINGSAKTIVITETER
Afkastet fra investeringsporteføljen var DKK 9,3 mia. mod et tab på DKK 0,6 mia. i 2018. Det
meget tilfredsstillende investeringsresultat blev påvirket af stærke finansielle markeder efter et
udfordrende 2018. Afkast for 2019 var særligt påvirket af stærke afkast af investeringer i
børsnoterede aktier, private equity og fast ejendom. Investeringsporteføljen i KIRKBI steg til DKK
71 mia. ved udgangen af 2019.
I 2019 øgede KIRKBI ejerandelen i Landis+Gyr AG, Nilfisk A/S og ISS A/S. Herudover indgik KIRKBI
et samarbejde med PAI om køb af Armacell S.A. og øgede samtidig ejerandelen i
virksomheden.
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I 2019 gennemførte KIRKBI købet af den amerikanske solenergiudvikler Enerparc Inc., der
udvikler, bygger og driver solcelleparker i USA. Købet markerede en vigtig udvikling i KIRKBIs
langsigtede investeringsstrategi inden for vedvarende energi, som også inkluderer ejerandele i
de to havvindmølleparker Burbo Bank Extension og Borkum Riffgrund 1.
KIRKBIs investeringsstrategi har fortsat fokus på Long-Term Equity investeringer med betydelige
minoritetsandele i selskaber af høj kvalitet med et langsigtet potentiale for værdiskabelse samt
investeringer i kontor- og forretningsejendomme i henholdsvis København, London, München,
Hamborg og den tysktalende del af Schweiz.
Starten på 2020
Starten på 2020 har været påvirket af det globale udbrud af COVID-19, som påvirker
aktiviteterne i KIRKBI Koncernen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udtrykke en
forventning for året for aktiviteterne i KIRKBI Koncernen.
KIRKBI mod 2032
I 2019 afsluttede KIRKBI en strategiproces, som fastlægger virksomhedens langsigtede retning
mod 2032 - året hvor LEGO Koncernen fylder 100 år.
I 2019 tilsluttede KIRKBI sig FN's Global Compact – verdens største sammenslutning af
virksomheder for bæredygtig udvikling. Som et resultat heraf offentliggør KIRKBI også en 'COP'
(Communication On Progress) rapport som en integreret del af årsrapporten.
Søren Thorup Sørensen:
”KIRKBIs formål er at sikre en bæredygtig fremtid for familieejerskabet af LEGO brandet
gennem generationer. For at sikre dette, fokuserer KIRKBI på langsigtet og ansvarlig
værdiskabelse i alle aktiviteter. Samtidig hæver vi ambitionsniveauet for bæredygtighed, og
KIRKBI vil fremover også øge fokus på investeringer, som bidrager til en bæredygtig udvikling i
verden.”
”Det er samtidig vigtigt for KIRKBI og Kirk Kristiansen familien at hjælpe børn og familier, som er
særligt berørte af det globale udbrud af COVID-19, via familiens virksomheder og tilknyttede
fonde. I Danmark samarbejder Ole Kirk’s Fond med en række partnere og organisationer om
særlig støtte til sårbare familier. Globalt arbejder LEGO Fonden og LEGO A/S på at sikre, at
børn og familier, der er berørt af COVID-19, kan deltage i essentielle legende, engagerende
og læringsrige aktiviteter.”
Læs mere om Ole Kirk’s Fond her.
Læs mere om LEGO Fonden her.
Læs KIRKBIs Årsrapport 2019 her.
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Om KIRKBI
KIRKBI A/S is the Kirk Kristiansen family’s private holding and investment company founded to build a
sustainable future for the family ownership of the LEGO® brand through generations. Our work is focused
on three fundamental tasks all contributing to enabling the Kirk Kristiansen family to succeed with the
mission to inspire and develop the builders of tomorrow: We work to protect, develop and leverage the
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LEGO brand across all the LEGO branded entities. We are committed to a long-term and responsible
investment strategy to ensure a sound financial foundation for the owner family’s activities as well as
contributing to a sustainable development in the world. And, we are dedicated to support the family
members as they prepare for future generations to continue the active and engaged ownership as well as
supporting their private activities, companies and philanthropic work.
KIRKBI’s strategic activities include 75% ownership of the LEGO Group and 50% ownership of Merlin
Entertainments. The company’s investment activities also include investments in renewable energy,
significant long-term investments in companies such as ISS, Nilfisk, Falck, Armacell, Välinge and Landis+Gyr
as well as real estate investments in Denmark, Switzerland, Germany and the UK. www.KIRKBI.com
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