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Til redaktionen 15. november 2018 

ALLER I NYT, STORT OPKØB I REJSEBRANCHEN 
Aller Holding A/S’ datterselskab Aller Leisure A/S har indgået aftale om køb af et af Danmarks 
bedst indtjenende rejsebureauer, Stjernegaard Rejser. Købet sætter samtidig et foreløbigt punk-
tum for Allers opkøb på det danske rejsemarked, hvor koncernen i 2019 forventer at passere én 
milliard kroner i omsætning alene på markedet for rejser. Stjernegaard fortsætter uændret med 
samme navn, ledelse og medarbejderstab. 

Aller Leisure A/S, har i dag købt Stjernegaard Rejser A/S, som dermed er det femte bureau efter 
starten i 2013. Aller er gået målrettet efter netop Stjernegaard, hvor hovedejeren Asger Domino el-
lers tidligere har afvist at sælge. Ifølge Aller Leisures administrerende direktør, Morten Aaberg Sø-
rensen, har parterne forhandlet siden sommerferien: 

”Vi har været på udkik efter et bureau, der ikke alene kunne komplementere Nyhavn Rejser med in-
dividuelle rejser, men som også skulle supplere vores andre grupperejse-selskaber med rejser til 
oversøiske destinationer. Samtidig har det været afgørende for os, at produkterne var af høj kvali-
tet, og at bureauet skulle være veldrevet og have en position midt i markedet for leisure-rejser. Alt 
det har vi fundet i Stjernegaard”, siger Morten Aaberg Sørensen, der samtidig konstaterer at købet 
af Stjernegaard er et godt match til de øvrige rejseselskaber; Nyhavn Rejser A/S, Kulturrejser Euro-
pa A/S, Nilles Rejser A/S, Gislev Rejser A/S samt Aller Travel AS: 

”Nu er opgaven at fortsætte væksten i alle selskaber. Og det har vi en enestående mulighed for via 
vores samarbejde bureauerne imellem”, siger Morten Aaberg Sørensen, der suppleres af bestyrel-
sesformanden i Aller Leisure A/S, Katinka Aller: ”Koncernens satsning inden for rejsebranchen er et 
udspring af vores læsere interesse for at rejse samt udnyttelse af de muligheder vores medie giver 
os. Vi er meget dedikerede til vores rejseforretning og samtidig meget målrettede i de opkøb, vi fo-
retager: De skal både kunne og være noget særligt for de kunder, vi servicerer samt gerne have et 
godt samspil med vores medieplatform. Så vi er meget glade for, at vi i dag kan tilføje et så betyde-
ligt og veldrevet bureau til vores forretning. Vi er sikre på, at handelen bliver til stor glæde for både 
Stjernegaard og Aller”, siger Katinka Aller. 

Stjernegaard Rejser blev købt af Asger Domino i 2007. Bureauet har siden da været gennem en 
bemærkelsesværdig udvikling. I dag ejer Asger Domino 80 procent af aktierne, mens hans partner 
Peter Nielsen ejer de sidste 20 procent. I 2007 omsatte bureaet for 50 millioner kroner med et 
overskud på en halv million kroner. I 2017 omsatte de for ca. 200 millioner, samtidig med at bund-
linjen voksede til 19 millioner før skat. For de to ejere har vækst aldrig været et mål i sig selv. Ingen 
af dem tror på, at medarbejdere kan begejstres af f.eks. at skulle være ’dobbelt så store’. For dem 
har det alene handlet om konstant udvikling. Først af medarbejderne, herefter af virksomhedens 
tilbud til kunderne. Om salget siger Asger Domino: 

”I virkeligheden var et salg ikke på dagsordenen – og slet ikke nu. Vores fokus har alene været at 
udvikle virksomheden. De første 11 år er det gået langt bedre, end vi havde drømt om. Derfor var vi 
også selv i gang med at tænke på, hvordan vi bedst fik løftet virksomheden til endnu et nyt niveau. 
Det var her, vi indså, at henvendelsen fra Aller faktisk kom på et perfekt tidspunkt, fordi deres stær-
ke tilstedeværelse på rejsemarkedet kan give os helt nye muligheder. Det synes vi er utroligt spæn-
dende. Samtidig fortsætter vi som en selvstændig enhed med frie hænder til sammen med vores 
medarbejdere at fortsætte den konstante fornyelse af Stjernegaard, som alle i bureauet virkelig går 
op i. Så da vi kunne blive enige om aftalevilkårene omkring en handel, erkendte vi, at ’nu’ faktisk var 
et fint tidspunkt, hvis vores ambition om at sikre både bureau og medarbejdere en endnu bedre 
fremtid skulle indfris – ikke mindst på lang sigt”, siger Asger Domino. 

Handelen er indgået med forbehold for konkurrencemyndighedernes godkendelse. Parterne of-
fentliggør ikke handelsprisen. 

# # # 

Kontaktpersoner: Morten Aaberg Sørensen, mobil: 26 25 43 93 og Asger Domino, mobil: 40 15 50 30 
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Kort om STJERNEGAARD REJSER 

Stjernegaard Rejser er et mellemstort, danskejet rejsebureau. Bureauet blev stiftet i 1990 og har såle-
des eksisteret i næsten 30 år. I september 2007 købte den nuværende hovedaktionær, Asger Domino, 
selskabet af stifteren Niels Stjernegaard. Siden da er virksomheden flere gange blevet kåret som en 
såkaldt ”Gazelle-virksomhed”. 

I 2010 blev produktionsdirektør Peter Nielsen optaget som partner i Stjernegaard Rejser. Han ejer i 
dag 20 procent af aktierne. 

Asger Domino har gennem det meste af sit professionelle liv haft en udtalt passion for at rejse. Han 
ser rejsebureauet som sin ’fuldtidshobby’, og indgår i det daglige som en aktiv del at den samlede, 
meget stabile medarbejderstab på i dag 36, hvortil kommer de mere end 50 rejseledere over det me-
ste af verden.  

Stjernegaard Rejser står i dag på tre ben: Individuelle rejser, der skræddersyes efter kundernes øn-
sker og budget. Rundrejser med dansk rejseleder, hvor fokus er på de største oplevelser i verden. Og 
endelig et voksende antal krydstogter på de syv verdenshave.  

Bureauet er kendetegnet ved, at ledelse og medarbejdere altid selv udvikler og løbende fornyr ind-
holdet i de mere end 300 specialrejser, Stjernegaard i dag tilbyder sine kunder. Og det er på de over-
søiske rejser, at Stjernegaard besidder den helt store ekspertise – med fokus på f.eks. Caribien, Syd- 
og Nordamerika samt store dele af Østen.  

Asger Domino og Peter Nielsen fremhæver, at alle i bureauet er drevet af en passion for at udforske 
verden og andre kulturer. I Stjernegaard tror man fuldt og fast på, at rejser fører til indsigt og forståel-
se, og dermed også til interesse, tolerance og respekt for andre mennesker. Noget, der efter bureau-
ets opfattelse, skaber en bedre verden, hvilket man gerne vil bidrage til på en ansvarlig måde. 

Den daglige ledelse i Stjernegaard består af Asger Domino (adm. direktør) og Peter Nielsen (pro-
duktionsdirektør). Asger Domino var tidligere koncernchef i den børsnoterede virksomhed Brdr. 
Hartmann A/S, mens Peter Nielsen i 2008 kom til Stjernegaard Rejser fra et job som underdirek-
tør i Billetkontoret A/S.  

Asger Domino er formand for Danmarks Rejsebureau Forening, DRF, som han har siddet i bestyrelsen 
for siden 2010 – de sidste seks år som bestyrelsesformand. 

# # # 
 

 
 

Kontaktperson: 

Adm. direktør Asger Domino – Mobil: 40 15 50 30 

Stjernegaard Rejser

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omsætning 55,6       59,1       64,8       72,9       89,3       97,6       120,2    145,2    176,1    198,1    

Dækningsbidrag 8,6         11,6       12,2       15,2       18,2       20,3       26,6       31,1       42,8       46,9       
Dækningsgrad i % 15,5% 19,7% 18,8% 20,9% 20,3% 20,8% 22,1% 21,4% 24,3% 23,7%

Faste omk. i alt 8,3         9,8         9,9         10,8       12,9       14,2       17,4       19,2       23,5       27,5       
Faste omk. i procent 15,0% 16,6% 15,3% 14,9% 14,5% 14,6% 14,5% 13,2% 13,4% 13,9%

Overskud før renter 0,3         1,8         2,3         4,4         5,2         6,1         9,2         11,9       19,2       19,4       
Overskudsgrad i % 0,6% 3,1% 3,5% 6,1% 5,9% 6,2% 7,7% 8,2% 10,9% 9,8%

10 års udvikling i omsætning og nøgletal
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Kort om ALLER LEISURE 

Aller Leisure A/S, som er et datterselskab til Aller Holding A/S, er det selskab i Aller-koncernen, der 
ejer og driver selskabets rejsevirksomheder.  

Aller meddelte sit indtog på det danske rejsemarked i august 2013, idet man samtidig offentliggjorde 
købet af koncernens første rejsebureau: Nyhavn Rejser A/S. Dette bureau har man siden udviklet og 
markedsført, og det kendes i dag som landets førende bureau inden for individuelle og eksklusive rej-
ser. 

Et lille år senere – i juni 2014 – kom det næste køb, som var Kulturrejser Europa A/S. Og året efter – i 
maj 2015 – erhvervede Aller Leisure Nilles Rejser A/S. 

Seneste skud på stammen (dvs. før dagens køb af Stjernegaard Rejser) kom i juli 2018, hvor Gislev 
Rejser A/S blev en del af Allers rejsebureauvirksomhed. Kulturrejser Europa A/S, Nilles Rejser A/S og 
Gislev Rejser A/S tilbyder alle grupperejser med dansk rejseleder og sender primært gæster til euro-
pæiske destinationer.  

Aller Leisure A/S startede i 2016 et rejsebureau i Norge, Aller Travel AS, der er bygget op på den nor-
ske medieplatform. Dette selskab har også fokus på grupperejser og har især succes med at sende 
gæster på langtidsferie i Sydeuropa.  

Med Stjernegaard Rejser som nyt medlem af familien beskæftiger Aller Leisure cirka 200 fastansatte 
medarbejdere. Hertil kommer de cirka 300 rejseledere, som er tilknyttet Kulturrejser-Europa A/S, Nil-
les Rejser A/S, Gislev Rejser A/S, Aller Travel AS og Stjernegaard Rejser A/S. 

Fælles for samtlige selskaber er, at de drives som selvstændige brands med hver deres administre-
rende direktør, ligesom selskaberne markedsfører sig med hver deres unikke profil og i eget navn.  

Balancen mellem den lokale autonomi og det fælles samarbejde i koncernen har vist sig som en bety-
delig styrke, der i høj grad har bidraget til den udvikling Aller Leisure samlet set har gennemgået siden 
starten for godt fem år siden. 

Den samlede omsætning for de danske bureauer under Aller Leisure-paraplyen forventes i 2018 at 
runde én milliard kroner. Rejsebureauvirksomheden vil således have udviklet sig til at være et af Aller-
koncernens væsentligste forretningsområder. 

Ledelsen i Aller Leisure udgøres af Morten Aaberg Sørensen, der siden december 2017 har været ad-
ministrerende direktør i Aller Leisure A/S. Han er tillige administrerende direktør i Nyhavn Rejser A/S, 
og har tidligere været direktør i rådgivningsvirksomheden Mannaz A/S samt bestridt flere ledende stil-
linger i Berlingske-koncernen. 
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Kontaktperson: 

Adm. direktør Morten Aaberg Sørensen – Mobil: 2625 439 
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