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TRENINOSKJEDE UTVIDER VOKSER UT AV DET NORGE
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STERK VEKST: Flixia økte
inntektene med 18 prosent i fjor,
og ser for seg 10 prosent i år.

FRITID: EIIxla Nordic starter etableringen i

Sverige med å kjøpe to treningssentre i Gøteborg.

JOHN FULLER

topplii~en. EBITDA skal vokse fra
snaut 170 millioner i Qor til over 200
Treningskjeden Elixia har inngått millionerkroner i åt
avtale om oppkjøp av to trenings
Elixia er markedsleder i Norge og
sentre i Gøteborg under navnet i Finland, men må se seg slått av Sats
Gymnasium. Det er starten på kje~ i Sverige, som allerede har rundt 55
dens svenske etablering, og adm. sentre i vårt naboland. Målet for Bli
direktør Ståle Angel i Elixia Nordic xia er først og fremst å b~e seg opp
legger ikke skjul på at målet er å i de store byene, men det er mulighe
vokse videre.
tene med hensw til lokaler og riktig
Dette blir en plattform som vi beliggenhet som styrer etableringen.
kan vokse videre på, sier han.
Demograflen er også viktig.
Det er de med høy utdanning
Vokser mediO prosent
somfreterde~f~rstævi~
Hvor mye Elixia har betalt ftr sen- etter når vi skal etablere oss et nytt
trene vil ikke Angel ut med, men med st~
en EBITDA på 4,4, kan man anta at
prisen ligger i nærheten av 40 mil Flere nye sentre
lioner kroner. Da Tryghedsgruppen Elixia har 125.000 medlemmer i
kjøpteSatsi20o6skaldeha~et~t 11 Norge og 30.000 medlemmer i Fin
ganger EBITDA.
land. Nå har kjeden nettopp skaffet
I q~ omsatte Elixia-konsernet seg 6.000 nye medlemmer som følger
for 852 millioner kronei en vekst på med på lasset i Gymsiasiunt Norge
18 prosent Iår regner Angel med at har 33 treningssentse, Finland ti og
de vil legge ytterligere ti prosent$ Sverige to. I tillegg har kjeden signert
J0NN.FULLER@FINANSAVI5EN.NO
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xia konsern
(MIlL kr)
2009
2008
Orlftslnntekter
852
723
EBITDA
170
156
Orlftsresultat
105
97
Resultat før skatt
34,2
27.5
Resultat etter skatt 25.3
14,2
Ellxla er Norges største tienlngskjede
med 33 trenlngssentre og 125.000
medlemmer. Konsernet EIIxia Nordlc
har også 10 trenlngssent,e I Finland.
Norvestor Equltyglklç Inn I selskapet
12006 og ersteiste eier ned 55 pm
sent av aksjene.
to nye kontrakter i Finland, med
planlagt åpning i 2011.
I Norge har de planene klare for
to sentre, ett i Sarpsborg som åpner
neste år og ett i Bjørvika med åpning
i 2012-13.
øverst på ønskelisten står flere
sentre i Stor-Helsi.nici, samt Stock
holm og Gøteborg.

UTDANNING KJERNEPUNKT: Det er de med høy utdannIng som trener, sIer
adm. dh~ktar Stale Angel I ElIxla Nordlc.
-

Ikke redd
Flere lavpriskjeder har etablert seg
i Norge i den siste tiden, men det
skremmer ikke Angel.
Nei, vi har ikke merket noe
ennå. Det tror vi betyr at de går
mot et annet segment. De tilbyr
ikke gruppetrening~ som 70prosent av våre medlemmer driver

—

med, sier han.
De tre største eierne i Elixia er in
vesteringsselskapet Nor-vestor med
55 prosent av aksjene, Bjørn Maas
eide med 24 prosent og Storebrand
med 10 prosent. Norvestor kjøpte
seg inn i 2006, og med en horisont
på 5-7 år, som er vanlig, er det kan
skje ildce så lenge før de skal ut.

