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6 KOLDING

Autocentralen overtager
leasingselskab med millionvækst

Her ses direktør Anders Jensen fra Autocentralen i forgrunden. Han og de omkring 400 andre ansatte i det store bilhus får yderligere ti ansatte ved opkøbet af leasingselskabet Gran-
Turismo Cars. Arkivfoto: Søren Gylling

Den store bilfor-
handler fra Kolding
vil styrke sin position
på markedet for
brugte biler og går
nu også ind på
området for biler i
den helt tunge
prisklasse.

Henrik Nordstrøm Holm
henho@jfmedier.dk

KOLDING: Autocentralen, der
har hovedsæde i Kolding, går
nu ind på markedet for lette-
re brugte superbiler. Det sker
med opkøbet af det sjælland-
ske leasingselskab GranTuris-
mo Cars, hvor garagen består
af blandt andet Lamborghini,
Ferrari og Porsche.

Dermed får de godt 400 an-
satte i Autocentralen, som
har afdelinger Horsens, Vejle,
Kolding, Haderslev, Vejen og
Esbjerg, yderligere ti nye kol-
leger. Forretningsmæssigt er
opkøbet ifølge Autocentra-
lens direktør Anders Jensen
lidt ved siden af den skive,
som bilforhandleren normalt
rammer inden for.

- Opkøbet af GranTurismo
er jo lidt uden for vores nor-
male hjemmebane, men da
muligheden for at købe K.W.
Bruun-koncernens aktier
bød sig, var vi ikke sene til at
slå til. Tanken med opkøbet
er at kunne tilbyde vores kun-
der hele pakken omkring køb
af brugtbil hos os. Vi har fulgt
GranTurismo fra sidelinjen i
flere år, og det er helt tydeligt,
at de har masser af passion og
ambitioner, men også åben-
hed og gennemsigtighed. Det
er helt klart værdier, som vi
fuldstændig kan spejle os i,
udtaler direktøren i en pres-
semeddelelse i forbindelse
med opkøbet.

K.W. Bruun er Danmarks
andenstørste bilimportør
med hovedsæde i Glostrup,
som tilbage i januar 2021
købte GranTurismo Cars,
som i de senere år er vokset
med adskillige millioner og i
seneste regnskab kunne frem-
lægge et resultat før skat på
over 7,5 millioner kroner.

Hundredvis af kunder
Prisen for opkøbet kan Auto-
centralen ikke oplyse, men
ifølge direktøren for Gran-
Turismo Cars har virksomhe-
den lige nu 800 leasingkon-
trakter kørende, hvilket for
Autocentralen er værdifuldt.

- Vi har i øjeblikket om-
kring 800 leasingkontrakter

GranTurismo-direktør Thomas Olkjær (til højre) er glad for, at det er Au-
tocentralen, som har overtaget ejerskabet af flexleasingselskabet i Al-
bertslund. Her er han flankeret af en Mercedes-Benz og sin kollega Ulrik
Walter Rasmussen, der er salgs- og leasingrådgiver.

FAKTA
AUTOCENTRALEN - KORT FORTALT
Autocentralen består af syv afdelinger. To afdelinger i Kolding og
en afdeling i henholdsvis Haderslev, Vejen, Esbjerg, Horsens og
Vejle.

Autocentralen er Sydjyllands største bilkæde med et stort udvalg
af både nye og brugte biler, ligesom man er mærkeforhandler
og serviceværksted for Citroën, Honda, Hyundai, Nissan, Skoda,
Volkswagen, Seat og Cupra.

Bilforhandleren håndterer omkring 12.000 bilsalg årligt og be-
skæftiger cirka 400 ansatte i hele koncernen.

Fra 23. juni 2022 er det sjællandske og fremadstormede leasing-
firma GranTurismo også en del af koncernen.

kørende, og det tal har været
jævnt stigende over de sene-
re år. Vi har en ambition om
at være de absolut billigste på
markedet, uden at vi på no-
gen måde vil gå på kompro-
mis med hverken kundens el-

ler vores egen sikkerhed. Det
kan vi kun lykkes med, fordi
vi bliver ved med at accepte-
re en fast lav avance, som vi i
øvrigt er helt åbne og gen-
nemsigtige omkring, fortæl-
ler Thomas Olkjær, der er ad-

ministrerende direktør i
GranTurismo, som geografisk
er placeret i Albertslund.

GranTurismo er desuden
meget populær på de sociale
medier, hvor flere af indslage-
ne, som handler om de biler,
som kunderne kan lease hos
selskabet, er nået ud til mere
end en million brugere hver
eneste måned - primært via
YouTube og Facebook.

Millionforretning
Vender man blikket mod Au-
tocentralen igen, har den kol-
dingensiske bilforhandler og-
så vækstet en del i de kom-
mende år. I spidsen står far
Knud Majgaard Jensen og
sønnerne Palle Lindskov Jen-
sen og Anders Lindskov Jen-
sen, og dermed er virksomhe-
den familieejet.

De tre underskrev i starten
af juni 2022 det nyeste års-
regnskab for Autocentra-
len.com Holding, som er mo-
derselskabet for alle afdelin-
ger, som viste et overskud før

skat på 15,2 millioner kroner,
hvilket er det bedste resultat
i nyere tid.

Anders Jensen har været
del af den øverste ledelse i
Autocentralen siden 1995,
hvor han sammen med
broren Palle gik ind i virk-
somheden, som er grundlagt
af faren Knud Majgaard Jen-
sen i 1976.

Opkøbet af GranTurismo
Cars kommer i forlængelse af
flere måneder og år, hvor Au-
tocentralen i forvejen har ud-
bygget og udvidet eksisteren-
de afdelinger. Et af eksemp-
lerne er et nybygget bilhus i
Horsens og en udvidelse af af-
delingen på Egtved Allé i Kol-
ding.


