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Fleggaard koncernen sælger Hotel des Nordens
Efter næsten 14 års ejerskab har Fleggaard koncernen pr. 1. januar 2018 solgt Hotel des Nordens ved
grænseovergangen i Kruså til den tyske hotelkæde HR Group.
I 2004 blev Fleggaard koncernen ejer af Hotel des Nordens, da hotellet fulgte med købet af de to Fleggaard
butikker ved grænseovergangen i Kruså. Igennem det snart 14-årige ejerskab har Fleggaard koncernen sat
sit tydelige præg på hotellet, der er blevet renoveret ad flere omgange og samtidig gennemført et
succesfuldt turnaround, hvor tidligere års negative resultater er blevet vendt til et plus på bundlinjen. Som
et resultat heraf fremstår hotellet i dag som et særdeles indbydende hotel med store konferencefaciliteter
og 127 værelser og suiter.
Det har imidlertid aldrig været nogen hemmelighed, at Hotel des Nordens ikke var en del af Fleggaard
koncernens strategiske fokusområder, og et frasalg har derfor altid ligget i kortene som en mulighed. Det
har dog været afgørende for koncernen at finde den rette køber, som ønsker at videreføre og videreudvikle
hotellet i samme ånd som hidtil. Det mener Fleggaard koncernen at have fundet i HR Group, der - som en af
Tysklands store hoteloperatører - kan sikre, at hotellet fremadrettet får den helt rette fokus og
opmærksomhed.
- Hotel des Nordens er et særdeles veldrevet hotel, ikke mindst takket være dets dedikerede medarbejdere.
Vi mener dog, at et salg på nuværende tidspunkt er det mest rigtige for hotellet. Vi føler os overbeviste om,
at vi har fundet den rette køber i HR Group, der vil videreføre hotellet med respekt for både stedets
historie, gæster og ikke mindst personale. Der er tale om en familieejet koncern, og hotellet overdrages
dermed fra én familie til en anden, hvilket vi ser som en klar fordel, siger adm. koncerndirektør i Fleggaard
Holding A/S Jens Klavsen.
Hos HR Group, der har specialiseret sig i drive hoteller i Tyskland, er der ligeledes stor glæde over
tilkomsten af Hotel des Nordens, der bliver kædens andet hotel i Flensborgområdet.
- Vi er overordentligt glade for at få dette fantastiske hotel i vores portefølje. Hotel des Nordens bliver en
vigtig del af vores fremtidige strategi, og vi ser frem til fortsat at være samlingspunkt for både erhvervs- og
private gæster i grænseregionen, siger Eric Buitenhuis Co-Chief Operations Officer i HR Group.
Fakta om HR Group:
Med over 30 hoteller i Tyskland og Holland er HR Group en af de førende tyske hoteloperatører. Porteføljen spænder
bredt med fokus på eksklusive businesshoteller. Med over 4.200 værelser er HR Group desuden førende
franchisetager hos Dorint Hotels & Resorts og AccorHotels.

