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Tysk koncern køber Fendt-delen
af TBS Maskinpower
Den tyske koncern Raiffeisen Waren GmbH
har købt ”den grønne del” af TBS Maskinpower og går aktivt ind i den danske
maskinhandlerbranche. Målet er at drive
maskinhandel, udvikle et topprofessionelt
FENDT-kompetencecenter og samtidigt
høste erfaring om markedet.
Raiffeisen Waren er et stort og vidt forgrenet andelsselskab med afsæt i landbruget.
Selskabet har 120 års succes og vækst bag
sig. Den samlet omsætning er på over 1,1
mia Euro! Den gren, der har købt Fendt-delen af det konkursramte TBS Maskinpower,
arbejder indenfor maskinhandel, byggemarkeder, korn- og foderstoffer, handel med
energi og flere andre aktiviteter.
De etablerer sig i Danmark ved at købe
grund og bygninger, hvor TBS Maskinpowers Fendt-afdeling i Starup ligger og
har dertil købt aktiemajoriteten i, hvad der
bliver det nye TBS Maskinpower i Starup.
Administrerende direktør Jens Hansen ejer
de resterende aktier. Han fortæller, at TBS
Maskinpower i Starup fortsat vil være en
dansk virksomhed, med dansk ledelse og
drevet efter sunde jyske principper om
handel, service og langvarige relationer
med kunderne.
Business as usual – men på en
stærkere platform
Målet med det nye selskab er at opbygge
et stort Fendt kompetencecenter, og Raif-

feisen er indstillet på at investere yderligere
i driften, hvilket tydeligt bekræftes af, at
teamet i Starup samtidigt med kontraktens
underskrivelse fik 6 nye kolleger. Det er
administrativt og teknisk personale fra TBS
i Brørup.
Som bekendt udvikler Fendt sin produktplatform med stor hast. Senest er Katana-finsnitterne blevet introducerede, Challenger
blevet en del af Fendt-programmet i Europa,
og Lely-græsmaskiner er blevet overtaget af
AGCO. ”Det går stærkt lige nu”, synes Jens
Hansen. ”Faktisk så stærkt, at vi som små
eller halvstore maskinhandlere har svært
ved at følge med. Det kræver enorme ressourcer at introducere noget nyt, uddanne
servicespecialister og alle de andre ting,
nye produktlinjer fører med sig! Derfor er
jeg også utrolig glad for, at vi har fået så
stærk en spiller som Raiffeisen ind som
dynamo i udviklingen.”
Ejer, aktionær eller direktør?
For Jens Hansen bliver det ikke noget nyt
at være adm. direktør i Starup, for det har
han været i mange år, men det bliver nyt
med en stor ”fremmed” aktionær. Det ser
han imidlertid ikke som noget negativt.
”Vores overvejelser minder meget om dem,
en hel del landmænd gør sig for tiden.
Skal de være ejer? Eller skal de have en
kapitalpartner og så koncentrere sig om
det, de er gode til, nemlig at drive gården?

Vi er gode til maskinhandel og service, og
Raiffeisen har den økonomiske styrke, der
skal til for at vækste TBS Maskinpower og
matche de stadigt mere krævende landbrug og maskinstationer, så det er et godt
match. Det bliver rigtigt spændende at stå
i spidsen for.”

Jens Hansen (tv) og Mario Soose fra
Raiffeisen Waren ser frem til et konstruktivt
samarbejde.

Raiffeisen Waren udtaler:
Mr. Mario Soose, manager of Raiffeisen Waren: “We have been looking for an opportunity to enter the Danish market for agricultural machinery for some time. And when we had the opportunity to buy the majority of TBS Maskinpower in Starup, we did not
hesitate. Here we get a strong ongoing Fendt-business with a high market share, a dedicated and highly skilled sales- and service
crew – and on top of that we get good opportunities to expand the business with Fendt. We are really looking forward to be part
of the future in Starup.”
Om Raiffeisen Waren GmbH
Die Raiffeisen Waren GmbH ist ein Handelsunternehmen, das auf eine mehr als 120-jährige Tradition im Handel mit Produkten
und Dienstleistungen aus dem Agrarbereich zurückschaut. Hierzu zählen Saatgut, Getreide, Kartoffeln, Futtermittel, Dünge- und
Pflanzenschutzmittel, Landtechnik
Darüber hinaus sind die außerlandwirtschaftlich etablierten Geschäftsfelder, wie der Baustoffhandel, der Handel mit Energieträgern wie Heizöl, Kraftstoffen und eigene Tankstellen, Umsatz- und Ertragsgarant für das Unternehmen.
Die Raiffeisen Waren GmbH mit ihrer Zentrale in Kassel, in der Mitte Deutschlands, ist im Bundesgebiet mit über 210 Standorten
in sieben Bundesländern vertreten.
Das Unternehmen beschäftigt mit allen Beteiligungsgesellschaften rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und generierte in
2016 einen Umsatz von 1,15 Milliarden Euro.
Yderligere info om Raiffeisen Waren GmbH:
Interesserede læsere kan orientere sig nærmere på www.raiwa.net hvor firmaets årsberetning også kan downloades.
Om Fendt i Starup
Fendt´s historie i Danmark hænger sammen med Fendt i Starup. Det var her Alex Pedersen etablerede sig som Fendt forhandler
i 1976 og senere som importør. Det var en væsentlig årsag til mærkets udbredelse i hele landet, indtil han i 2007 solgte det til
folkene bag Brørup Maskinhandel. Nu indledes altså et nyt Fendt-kapitel i Starup 40 år efter, det første blev skrevet.

