
 
Pressemeddelelse, den 17. december 2020: 

Milepæl for børsnoterede TCM Group –                               
rykker op i Midcap på Nasdaq 

Julen er kommet tidligt til Tvis i år. Stor glæde hos ledelsen hos TCM Group A/S, 
der rykker en ”klasse” op på Nasdaq. Et vigtigt skridt på vækstrejsen. 

Torsdag kunne børsnoterede TCM Group A/S meddele, at køkkenkoncernen fra den 4. 
januar 2021 rykker en klasse op fra Smallcap til Midcap på Nasdaq. 

Det er med baggrund i køkkenkoncernens børsværdi, at Nasdaq har foretaget en ny 
segmentudvælgelse, der bringer TCM Group op i Midcap. Her kommer TCM Group A/S i 
selskab med andre børsnoterede virksomheder med en stabil markedsværdi på mellem 
150 millioner EUR og 1 milliard EUR. Nyheden vækker stor glæde hos ledelse og 
bestyrelse: 

”Det er en vigtig milepæl i den vækstrejse, vi har været på siden koncernens børsnotering 
i november 2017, og som vi fortsætter,” siger administrerende direktør Torben Paulin. 

Den fremtidige vækst skal genereres gennem en række strategiske og markedsmæssige 
tiltag, hvor TCM Group A/S udnytter potentialet i koncernens fire køkkenbrands – Svane 
Køkkenet, Tvis Køkkener, Nettoline og Kitchn.dk: 

”Både vores markedsposition og markedsandele er styrket hos alle fire brands gennem de 
seneste år. Vi ser et vækstpotentiale i at videreudbygge vores stærke brand Svane 
Køkkenet på både det danske og norske marked. Tvis Køkkener og Nettoline fokuserer på 
at udvide til at blive stærke landsdækkende kæder i Danmark, og vores webbaserede 
brand Kitch.dk har fået god medvind af den generelt stigende internethandel.” 

Øget opmærksomhed om aktien  

TCM Group A/S rundede i 2019 en omsætning på én milliard, og har klaret sig godt 
gennem Covid-19 virusudbruddet. 

”For TCM Group vil placeringen i Midcap få særlig betydning for synligheden på 
aktiemarkedet og dermed også for handelen med vores aktier,” siger Torben Paulin. 

 

Om TCM Group 

TCM Group A/S, der er børsnoteret, er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener 
samt møbler til bad og opbevaring. Produkterne er dansk design, som produceres i 
Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group 
fører en multibrand-strategi, som omfatter fire brands Svane Køkkenet, Tvis Køkkener, 
Nettoline og Kitch.dk.  



 
 

Fakta: 

Nasdaq segmenterer børsnoterede virksomheder i tre kategorier: 

Smallcap: Selskaber med en børsværdi under EUR 150 millioner. 

Midcap: Selskaber med børsværdi mellem EUR 150 millioner -1 milliard 

Largecap: Selskaber med børsværdi + EUR 1 milliard 
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