Knebel, 23.03.2021
PRESSEMEDDELELSE
Østjyske Vognsen & Co A/S leverer igen flot regnskab
Vognsen & Co A/S kommer ud af Corona-året med et rekordregnskab. På trods af et 2020 præget af usikkerhed
og uforudsigelighed, har virksomheden formået at styre sikkert igennem året og kan præsentere et flot
regnskab med betydelig vækst, alt imens indtjeningen er blevet markant forbedret. Samtidig forbereder man
sig på en ny selskabsstruktur, der vil medføre øget fokus på totalentrepriser.
Vognsen & Co A/S har de seneste tre år næsten tredoblet omsætningen, som udgjorde kr. 224 mio. i 2020.
Samtidig er overskudsgraden mere end fordoblet fra 2,2% i 2019 til 5,6% i 2020, og overskud før skat udgjorde
i 2020 kr. 12,6 mio. Det er således en både meget tilfreds og stolt ledelse, der netop har godkendt regnskabet:
”Vi har gennem de seneste år arbejdet meget fokuseret på at skabe de mest optimale rammer og systemer
omkring vores projekt- og byggestyring. Vores medarbejdere har været fantastiske til at bakke op om dette –
også i et år som 2020, hvor der virkelig har været mange udfordringer – men de klør på og leverer flotte
resultater gang på gang. Alle i organisationen var hurtige til at tilpasse processer omkring projektstyring og
byggeledelse til en Corona-hverdag, og det afspejler sig også i regnskabet”, udtaler økonomichef Torben Veis.
Ny selskabsstruktur på vej
Som følge af de seneste års betydelige vækst, hvor projekterne er blevet både større og flere, har Vognsen &
Co A/S i foråret igangsat en ændring i selskabsstrukturen. Fra 1. april i år vil der under Vognsen & Co være tre
selskaber: Vognsen & Co A/S med fokus på (større) fag- og hovedentrepriser, Vognsen & Co Entreprise A/S
med fokus på totalentrepriser, samt Aarhusafdelingen Vognsen & Co Aarhus A/S, som primært vil have fokus
på boligforeninger og offentlige byggerier. Direktør Peter Vognsen fortæller: ”Vi har nu som virksomhed
opnået en vis størrelse, og vi arbejder også med projekter af en kaliber, der gør, at det giver rigtig god mening
at skabe de bedst mulige betingelser for at specialisere os i de forskellige typer af projekter, vi arbejder med.
Derfor omstrukturerer vi nu virksomheden, så vi skaber de bedste arbejdsbetingelser – og samtidig afspejler
den nye struktur også mere tydeligt, hvem vi er, og hvad vi kan”. Allerede i 2020 ansatte man Søren Rask, der
kom fra en stilling som afdelingsleder hos Egil Rasmussen, til at lede Aarhus-afdelingen, som nu bliver en
selvstændig afdeling.
Øget fokus på totalentrepriser med Vognsen & Co Entreprise A/S
Med det nye selskab, der skal specialisere sig i totalentrepriser, vil Vognsen & Co investere i at udvikle netop
dette forretningsområde. Direktør og ejer Peter Vognsen fortæller: ”vi har allerede noget erfaring med de
mindre totalentrepriser, som vi er lykkedes rigtigt godt med. Nu opgraderer vi yderligere ved både at etablere
den nye afdeling, der udelukkende skal fokusere på totalentrepriser, men ikke mindst ved også at ansætte
virkeligt dygtige folk til at stå i spidsen for afdelingen og udviklingen af det forretningsområde. Vi er både stolte
og glade over at kunne tiltrække så dygtige og erfarne folk”. Første april starter Klaus Meidahl Højen, tidligere
projektchef hos BASE Erhverv, som projektdirektør, og Bjarke Røjkjær Pedersen, tidligere afdelingsleder hos
Dansk Boligbyg, tiltræder som projektchef.
For yderligere information, kontakt venligst:
Direktør Peter Vognsen: pv@vognsen-co.dk // 20 89 15 49
Økonomichef Torben Veis: tv@vognsen-co.dk // tlf. 40 47 25 33
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