
 
 

Feldborg Growers A/S •Ny Vestergade 74 •5672 Broby • Denmark • +45 65 97 25 00 • www.feldborg.com 

 Broby, 4. juni 2019 

Information fra FELDBORG til vore samarbejdspartnere 

Vi oplever desværre ofte at få leverancer og besøg på forkerte adresser samt fakturerer mv., som ikke er 

udstedt med korrekte firmaoplysninger. Forvirringen er forståelig. Vores hovedafdeling er flyttet fra Årslev til 

Broby og vi opererer fra flere selskaber. 

 Vi tager nu konsekvensen og ændrer/strømliner vore firmanavne og opdaterer adresse og kontaktoplysninger. 

Venligst kontroller de oplysninger I har om os, så vi fremover undgår misforståelser og leveringsfejl. 

 C. Feldborg Holding ApS. (CVR-nr.  28 71 53 23) skifter navn til FELDBORG GROUP A/S 

 FELDBORG A/S (CVR-nr.  10 13 28 51) skifter navn til FELDBORG GROWERS A/S 

 Hortiq Sourcing ApS. (CVR-nr. 28 65 39 21) skifter navn til FELDBORG SOURCING A/S 

 Fællinggaard Gartneri A/S (CVR-nr. 33 58 04 36) skifter navn til FELDBORG ESTATE A/S 

 Fællinggaard Varmeforsyning ApS (CVR-nr.  73 73 14 10) skifter navn til FELDBORG ENERGY ApS. 

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende post-, leverings-, og besøgsadresse for alle selskaber: 

Ny Vestergade 74  

Allested-Vejle 

5672 Broby 

Division 1 (tidligere Kildevang) Broby 

Division 2 (tidligere Nyvang) Broby 

Division 3 (tidligere Årslev afdeling) Torpegårdsvej 8, 5792 Årslev 

 Besøgende   bedes henvende sig til kontoret på Division 2  

 Post og småpakker   leveres til Division 2 (hvis specifik port ikke er anvist) 

 Øvrige vareleverancer sørg for at få oplyst port-nummer før aflæsning 

 Afhentning af varer   kun efter aftale. Sørg for at få anvist port-nummer. 

Kontaktoplysninger: 

Ordreekspedition salg@feldborg.com +45 65 97 25 00 

Pia Nielsen  pia@feldborg.com +45 63 10 88 57 

Thomas Balle  thomas@feldborg.com +45 63 10 88 65 

Ann-Sofie Jensen annsofie@feldborg.com +45 63 10 88 69 

Bo Nørgaard Pedersen bo@feldborg.com +45 40 64 18 56 

 

Produktion og personale  

Kenneth Rasmussen kenneth@feldborg.com +45 40 64 18 58 

Klaus Brems  klausbrems@feldborg.com  +45 24 97 36 60 

Administration og ledelse 

Hanne Rasmussen hanne@feldborg.com +45 63 10 88 60  

Claus Feldborg claus@feldborg.com +45 40 64 18 50 
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Efter flere år med fremgang og solide resultater opruster gartnerikoncernen 

FELDBORG til yderligere vækst. 

Regnskabet for FELDBORG Group for 2018 er netop offentliggjort og udviser en bruttofortjeneste på 30.3 mio. 

kr. og et resultat efter skat på 9.3 mio. kr., hvilket er en fremgang på 20 % i forhold til året før. 

I januar 2019 erhvervede FELDBORG selskaberne Fællinggaard Gartneri og Fællinggaard Varmeforsyning i Broby. 

Herudover er den hidtidige partner i Thailand købt ud, således at det thailandske produktionsselskab HORTIQ nu 

ejes 100 %.  

Efter nyerhvervelserne ændres selskabsnavnene for koncernens danske selskaber til FELDBORG efterfulgt af en 

funktionsbeskrivelse, således at samhørighedsforhold og driftsfunktion tydeliggøres.  

 

 

 

Vores fokus er fortsat at udvikle og producere grønne indendørsplanter til kvalitetsbevidste kunder.  

Med den udvidede produktionskapacitet og et stærk team af dygtige medarbejdere sætter vi nu turbo på 

produktionen og udvikling af nye planteløsninger. 

Vi arbejder målrettet på at styrke vores evne til at kunne indgå langsigtede leveringsaftaler med nøglekunder, 

som er interesseret i et helstøbt plantesortiment og høj leveringssikkerhed. 

Skulle denne meddelelse aflede nogle spørgsmål eller behov for yderligere information, er du meget velkommen 

til at kontakte os. 

 

Med venlig hilsen  

Claus Feldborg  
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