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PRESSEMEDDELELSE 

nemlig.com buldrer afsted i nyt årsregnskab – løfter 
omsætning med 270 mio. kroner 

Onlinesupermarkedet nemlig.com slår i nyt regnskab alle rekorder for salg af 
dagligvarer og måltidskasser på nettet i Danmark 
 
Aldrig før har så mange danskere købt dagligvarer på nettet, og det mærkes tydeligt hos Danmarks største 
onlinesupermarked nemlig.com, hvor omsætningen igen i år sætter ny rekord. I det seneste årsregnskab 
voksede omsætningen med 270 mio. kr. og endte på 1,44 mia. kr. svarende til en omsætningsvækst på 23%. 
 
”Vi brænder for at skabe et bedre liv for danskerne, hvor der er mere tid til livet. Mere tid til familie og venner og 
f.eks. det at tilberede aftensmaden sammen i hverdagen. Vi er derfor stolte og ydmyge over, at så mange 
danskere vælger os som deres foretrukne indkøbssted, og vi arbejder målrettet for, at endnu flere danskere får 
adgang til at handle på nemlig.com,” siger administrerende direktør og stifter af nemlig.com Stefan Plenge. 
 
EBITDA resultatet lyder på minus 41,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 17 mio. kr. sammenlignet med sidste 
årsregnskab. nemlig.com har dermed leveret en markant fremgang på årlig basis i profitabiliteten over de sidste 
fem regnskabsår, hvorfor der er tilfredshed med, at EBITDA marginen nu kun er på minus 2,9% i regnskabsåret 
2018/19. Koncernen står fortsat rigtig godt rustet til fremtiden med et meget stærkt kapitalberedskab. Det likvide 
beredskab var således 273 mio. kr. ved regnskabsårets udgang mod 288 mio. kr. året før. 
 
”I det seneste regnskabsår formår vi både at vokse markant på toplinjen samtidig med, at vi igen forbedrer 
bundlinjen. Det er fantastisk at mærke, hvordan flere og flere danskere får øjnene op for de mange fordele ved 
at købe deres dagligvarer på nettet og få dem leveret hjem til hoveddøren. Vi vil derfor fortsætte med at øge 
vores investeringer i alle dele af forretningen, så vi står bedst muligt rustet til at imødekomme danskernes 
stigende efterspørgsel på mere tid til livet,” siger Stefan Plenge. 

 
Bestyrelsen udvides med markant profil  

En af Danmarks store dagligvareprofiler tiltræder bestyrelsen i nemlig.com primo december. Det er 41-årige 
Jesper Højer, der tidligere på året forlod jobbet som global koncernchef i Lidl, hvor han har haft det overordnede 
ansvar for mere end 260.000 medarbejdere i over 30 lande i en af verdens største dagligvarekoncerner.  
 
”Jeg har længe holdt øje med nemlig.com og deres imponerende udvikling. Jeg glæder mig derfor meget til at 
blive en del af holdet og bidrage til den fortsatte vækst til glæde for de mange loyale kunder og dygtige 
medarbejdere i nemlig.com,” siger Jesper Højer. 

 
Jesper Højer indtræder som det femte medlem af bestyrelsen, der udover Jesper også består af 
bestyrelsesformand Henrik Brandt og næstformand Lars Fløe Nielsen samt de to ejere Stefan Plenge og 
Anders Holch Povlsen.     
 
”Vi er utrolig stolte over at kunne tiltrække endnu en stærk profil til vores bestyrelse, og med Jesper ombord får 
vi styrket vores kompetencer betydeligt på en række vigtige områder,” siger Stefan Plenge. 

 
Succes med fleksible måltidskasser  

I august måned 2018 kunne nemlig.com indtræde på et helt nyt marked, da onlinesupermarkedet lancerede 
Danmarks mest fleksible måltidskasser. Som den eneste udbyder i Danmark kan nemlig.com kombinere køb af 
måltidskasser med dagligvarer. De fleksible måltidskasser er hurtigt blevet populære blandt nemlig.com’s 
kunder, hvor en tocifret procentdel af kunderne jævnligt køber måltidskasser.     
    
”Blot ét år efter vores lancering af måltidskasserne er vi blevet en af landets største udbydere af måltidskasser. 
Det skyldes vores fokus på at skabe Danmarks mest fleksible måltidskasser, der kan bestilles med markedets 
korteste varsel og leveres lige til døren sammen med de almindelige dagligvarer alle ugens syv dage,” siger 
Stefan Plenge. 
 

400% vækst de kommende 10 år 

I takt med at flere danskere køber måltidskasser og dagligvarer på nettet, er markedet for onlinesalg af 
dagligvarer vokset i Danmark, og den udvikling vil fortsætte de kommende år. Det kommer de danske 
forbrugere til gode, lyder det fra nemlig.com.  



 

 
”Det er meget positivt, at der i disse år kommer flere seriøse aktører på markedet inden for onlinehandel af 
dagligvarer og måltidskasser i Danmark. Det er også på tide, da prognoserne spår, at markedet de næste 10 år 
vil vokse til cirka 12 mia. kroner i årlig omsætning. Det er fire gange større end markedet i dag og svarer til ca. 
10% af det samlede dagligvaremarked i Danmark. Denne vækst vil vi arbejde benhårdt for at få vores andel af 
ved at fastholde vores stærke fokus på kunden i alt, hvad vi arbejder med - lige fra den daglige drift til de 
langsigtede strategiske investeringer,” siger Stefan Plenge.  

 
 
Baggrund 

nemlig.com’s leveringsområde dækker 65% af de danske husstande. 

 

I regnskabsåret 2018/19 omsatte koncernen Intervare og nemlig.com for 1,6 mia. kr. og beskæftigede over 900 
medarbejdere. 

 

 
Udvikling de fem seneste regnskabsår – nemlig.com: 
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2014/15 2015/16 2016/17** 2017/18 2018/19

12 mdr. 12 mdr. 10 mdr. 12 mdr. 12 mdr.

Omsætning (mio. kr.) 586        764        791        1.169     1.438     

EBITDA margin -14,0% -7,7% -6,5% -5,0% -2,9%

*) omsætningen for 2016/17 (10 måneder) er i grafen omregnet til et 12 måneders tal

**) 10 måneders regnskabsperiode.


