Augustinus Fondens investeringer
Fondens formue – historien bag
Augustinus Fondens formue stammer fra fondens stifter Ludvig Augustinus. Fondens grundkapital var ved stiftelsen 800.000 kr., der var en overførsel fra Chr. Augustinus Fabrikker, en tobaksvirksomhed grundlagt i 1750.
Det var stifters vilje, at fonden skal støtte ”almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål”.
Fondens formue er siden stiftelsen blevet væsentligt forøget blandt andet gennem overførsler
fra tobaksvirksomheden til fonden.
Investeringer i dansk erhvervsliv – tidslinje
I 1979 foretager Chr. Augustinus Fabrikker, som er fondens investeringsselskab, sin første
større investering uden for tobaksvirksomheden. Det bliver begyndelsen på en lang række
investeringer i danskerhvervsliv, med følgende nedslag:
• Fritz Hansen – 1979
• Gyldendal – ca. 1985
• Skodsborg Badesanatorium – 1992
• Kristelig Dagblad – 1994
• Tivoli – 2000
• Royal Unibrew – 2009 og 2017
• Jeudan – 2013
• Gubi Møbler – 2018
• Abacus Medicine – 2019
Investeringer i dag
Chr. Augustinus Fabrikker har fortsat strategien og besidder i dag en bred vifte af betydende
ejerandele i flere danske erhvervsvirksomheder:
• Tivoli
• Jeudan
• Fritz Hansen
• Abacus Medicine
• Gyldendal
• STG
• Gubi Møbler
• Kristeligt Dagblad
• Royal Unibrew
• Gabriel Holding
• MT Højgaard Holding
• NNIT
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K.Nissen International
Skodsborg Sundhedscenter
Rungsted Sundpark og Skodsborg Sundpark

Den samlede markedsværdi af fondens ejerskaber og investeringer er mere end 30 mia. kr.
Det er en central del af Chr. Augustinus Fabrikkers investeringsstrategi at være en langsigtet,
aktiv og betydende ejer af danske erhvervsvirksomheder.
Scale-investeringer
I 2020 blev søsat et nyt indsatsområde med Scale Ejerskaber. Ejerskaberne er baseret på
investeringer i den næste generation af virksomheder med rødder i Danmark og fokus på
internationalt vækstpotentiale.
Derudover er alle virksomhederne digitalt forankrede:
•
•
•
•

Podimo
Veo Technologies ApS
Lunar A/S
Blazar Capital ApS

Hvor meget er investeret i tobak?
93% af fondens formue er placeret i ejerskaber (se oversigt s. 1) og andre finansielle
investeringer i danske og internationale virksomheder.
7% Det er i dag 7% af Augustinus Fondens samlede formue, som er investeret i Scandinavian Tobacco Group. Scandinavian Tobacco Group producerer altovervejende cigarer
og pibetobak. Cigaretproduktionen blev solgt fra i 2008.

Links:
For Augustinus Fondens filantropiske aktiviteter, se www.augustinusfonden.dk
For Augustinus Fondens finansielle aktiviteter, se www.augustinusfabrikker.dk
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