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Pressemeddelelse

Tømmergaarden A/S og Ceste Træ A/S fusionerer
Fusionen gennemføres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016, og selskabet får
trælastforretninger og byggecentre i 18 nord- og midtjyske byer.
Selskabets fremtidige navn er Tømmergaarden A/S. Tømmergaarden Holding ejer 73% af aktierne i
selskabet, og Ceste Holding ejer 27% idet Ceste Holding, ud over aktieandelen, også har modtaget et kontant
beløb og har fået overdraget en række ejendomme. Det nye selskab fortsætter som medlem af XL-BYG
kæden.

En del af baggrunden for fusionen er den stigende konsolidering í trælastbranchen, hvor kapitalkæderne og
de meget store kæder gennem de seneste år har været de dominerende. Med den nye trælastkoncern står de
ejerledede, lokale forretninger stærkere. Og med koncernens fortsatte vægt på lokalt engagement føler
ejerne sig godt rustet til fremtiden.
Adm. direktør Klaus Hansen, Tømmergaarden, oplyser, at han med fusionen ser en fremtidssikring af både
Tømmergaardens og Ceste Træs fortsatte tilbud til markedet som solide, stabile og lokalt drevne
trælastleverandører til gavn for medarbejder, kunder og lokalsamfundet.
Niels Henrik Bornerup, formand for Grethe & Jørgen P Bornerups Fond som er ejer af Ceste Træ, er enige i
disse betragtninger og tilføjer, at man med fusionen fortsat lever op til Fondens oprindelige formål.

De to ejere glæder sig over fusionen og håber såvel medarbejdere som kunder og leverandører vil tage godt
imod det nye selskab.

Ledelsen i det fusionerede selskab vil bestå af de 2 nuværende direktører og ejere af Tømmergaarden, Klaus
Hansen og Mogens Holst samt Ceste Træs direktør, Jens Lyhne.

Klaus Hansen og Mogens Holst som vil få ansvaret for hhv. drift og indkøb, medens Jens Lyhne bliver
økonomidirektør.

I Thisted bibeholdes begge adresser. Silstrupvej skal fremadrettet huse alle aktiviteter for det professionelle
marked samt selskabets centrale indkøbsfunktion. Tigervej bliver et byggecenter med fuldt fokus på private
kunder og med et sortiment bestående af byggematerialer samt alt til hus og have. På Tigervej vil de
professionelle kunder naturligvis forsat kunne afhente deres byggematerialer og forbrugsvarer.
Aktiviteterne i Nykøbing sammenlægges på Tømmergaardens nuværende adresse. I de øvrige byer, hvor de
to fusionsparter har afdelinger, er der ikke sammenfald.
Yderligere oplysninger
For eventuelle yderligere informationer kan Klaus Hansen og Niels Henrik Bornerup kontaktes via
nedenstående oplysninger:
Tømmergaarden A/S
Adm. direktør
Klaus Hansen
2440 7292
klha@tmg.dk

Grethe & Jørgen P Bornerups Fond
Bestyrelsesformand
Niels Henrik Bornerup
2222 6733
nh@bornerup.dk
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Lidt baggrund

Stiftet år

Tømmergaarden A/S
1974

Ceste Træ A/S
1882

Omsætning 2015

530 mio. kr.

352 mio. kr.

Nykøbing Mors (hovedafdeling),
Thisted, Hanstholm, Lyngså, Hals,
Aulum, Vildbjerg, Viborg, Struer,
Aarhus*, Gjern*, Dragstrup
Cementstøberi

Thisted (hovedafdeling), Hurup,
Snedsted, Fjerritslev, Nykøbing Mors,
Løgstør, Brovst, Hune, Løkken

Ejerforhold

Antal
medarbejdere
Afdelinger

Ejet af TG Holding
Hovedaktionær: Klaus Hansen
Medaktionær: Mogens Holst
220 medarbejdere

*Tømmergaarden Holding ejer uændret 75%.

Ejet af Grethe & Jørgen P. Bornerups
Fond via Ceste Holding

170 medarbejdere

