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GOMORE ApS
Dokumentation pr. 25.07.2017 kl. 17:27

Stamoplysninger

Firmanavn GOMORE ApS

CVR 35865497

Adresse Kompagnistræde 20C, 1208 København K

Virksomhedsform Anpartsselskab

Startdato 30.05.2014

Seneste vedtægtsændring 23.06.2017

Status Normal

Regnskabsperiode 01.01 - 31.12

Selskabskapital 163.848,00 DKK

Tegningsregler Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to

bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Intern note
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�Ledelse og beslutningstagere

Direktører Matias Møl Dalsgaard (Adm. dir.)

Bestyrelse Matias Møl Dalsgaard
Lennart Bent Lajboschitz
�  Jesper Buch
Peter Duedahl Sørensen
Diego Philibert Hidalgo Demeusois
Stefania Maestroni

Stiftere GOMORE HOLDING ApS (33965877)

Revisor PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (14119299)

Ejere Søren Riis (ejer 5-9,99%, stemmeandel: 5-9,99%)
MATIAS MØL DALSGAARD ApS (ejer 10-14,99%, stemmeandel: 10-14,99%)
SUPERGEJL ApS (ejer 10-14,99%, stemmeandel: 10-14,99%)
MITCO ApS (ejer 10-14,99%, stemmeandel: 10-14,99%)
EAST COAST CAPITAL ApS (ejer 5-9,99%, stemmeandel: 5-9,99%)
WORKING BITS ApS (ejer 5-9,99%, stemmeandel: 5-9,99%)
Jesper Buch Holding ApS (ejer 10-14,99%, stemmeandel: 10-14,99%)
Sharevestors, S.L. (ejer 5-9,99%, stemmeandel: 5-9,99%)
Macif Innovation SAS (ejer 5-9,99%, stemmeandel: 5-9,99%)

Ejerskaber -

Intern note
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Regnskabsoplysninger

2016 2015 2014 

Omsætning - - -

Bruttofortjeneste 436.105 DKK -4.159.982 DKK -1.137.607 DKK

Resultat før skat -11.132.543 DKK -10.585.385 DKK -2.097.021 DKK

Årets resultat -10.112.159 DKK -9.543.262 DKK -1.730.048 DKK

Egenkapital 8.686.292 DKK 18.798.451 DKK 8.526.815 DKK

Dækningsgrad - - -

Overskudsgrad - - -

Afkastningsgrad -41,07% -31,12% -15,41%

Likviditetsgrad 158,44% 291,96% 184,44%

Soliditetsgrad 33,39% 56,49% 62,75%

Negativt resultat og minusvækst for GOMORE ApS i 2016

GOMORE ApS leverer et årsresultat med en negativ vækst på -6% i forhold til sidste års regnskab.

Det samlede resultat for GOMORE ApS blev for regnskabsåret 2016 -10,1 mio. kr. Sammenlignet med
regnskabet for 2015 er det en nedgang på -6%. GOMORE ApS har registreret en egenkapital på 8,68 mio.
kr. og er stiftet d. 30.05.2014 af GOMORE HOLDING ApS.  

I regnskabet er ledelsesberetningen følgende:

Selskabets væsentligste aktiviteter The principal activities of the company
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at udvikle og sælge
produkter og services indenfor samkørsel og udlejning af biler. Like previous years,
the activity of the company has been to develop and sell products and services
within pooldriving and car rental. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Development in activities and financial matters Årets bruttofortjeneste udgør 436
t.kr. mod -4.160 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -10.112 t.kr.
mod -9.543 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. The
gross profit for the year is DKK 436.000 against DKK -4.160.000 last year. The
results from ordinary activities after tax are DKK -10.112.000 against DKK
-9.543.000 last year. The management considers the results satisfactory.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb Events subsequent to the financial year
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begi(...)

PDF PDF PDF
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PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB har ikke registreret nogle

anmærkninger i regnskabet.

Intern note



7/25/2017 Lasso - GOMORE ApS

https://web.lassox.com/#/companies/CVR-1-35865497 5/15

�Ejerforhold

Personer Matias Møl Dalsgaard (ejerskab: 10-14,99%, stemmeandele: 10-14,99%)
Lasse Gejl (ejerskab: 10-14,99%, stemmeandele: 10-14,99%)
Lennart Bent Lajboschitz (ejerskab: 10-14,99%, stemmeandele: 10-14,99%)
Jesper Buch (ejerskab: 10-14,99%, stemmeandele: 10-14,99%)
Jacob Poulsgaard Tjørnholm (ejerskab: 5-10%, stemmeandele: 5-10%)
Søren Riis (ejerskab: 5-10%, stemmeandele: 5-10%)
Simon Lyndegaard (ejerskab: 1,67-5%, stemmeandele: 1,67-5%)
Kasper Grundtvig Knokgaard (ejerskab: 1,25-4,44%, stemmeandele: 1,25-
4,44%)
Tina Vestergaard Mikkelsen (ejerskab: 1,25-4,44%, stemmeandele: 1,25-
4,44%)

Udenlandske virksomheder Sharevestors, S.L. (ejerskab: 5-10%, stemmeandele: 5-10%)
Macif Innovation SAS (ejerskab: 5-10%, stemmeandele: 5-10%)

Potentielt ukendte ejere Ukendte ejere (ejerskab: 0-35%, stemmeandele: 0-35%)
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�Erhvervsresumé

Matias Møl Dalsgaard Gammel Kongevej 95, 3.TV, 1850 Frederiksberg C

Ejendomsværdi 1.100.000 DKK Belåning 3.321.000 DKK Belåningsprocent 301,91%

Kreditorer Person med navne og adressebeskyttelse (ejerpantebrev), Realkredit Danmark

(realkreditpantebrev), REALKREDIT DANMARK A/S (realkreditpantebrev)

Matias Møl Dalsgaard er registreret med sin første erhvervsrolle i et anpartsselskab i 2007, hvor han i
maj tiltrådte i direktionen for GO MORE ApS, som er stiftet d. 01.07.2005. Han har pt. stadig et ejerskab i
firmaet med en ejerandel på 100%. I dag er firmaet registreret under navnet MATIAS MØL DALSGAARD
ApS. Inden da startede Matias Gomore I/S v/M.Dalsgaard & S.Riis v/Matias M Dalsgaard & Søren Riis af
typen interessentskab, der er stiftet i 2004 men er lukket i dag. 

Matias er pt. registreret som ejer af i alt 2 virksomheder. Af disse er firmaet MATIAS MØL DALSGAARD
ApS ejet direkte - med et ejerskab på 100%. Dette firma lavede ved seneste regnskab i 2016 et resultat
på 1,82 mio. kr. og havde likvide beholdninger på 1,5 mio. kr.  

Matias har siddet i bestyrelse eller direktion for i alt 4 forskellige firmaer. Hans første bestyrelsespost
var i GOMORE HOLDING ApS, hvor han sad i lidt over 4 år fra 2011.  

Matias har siden 2007 opbygget et netværk på 10 personer, som han har siddet i bestyrelse sammen
med. Han arbejder pt. sammen med Jesper Buch i GOMORE ApS - og det har de gjort siden 30.05.2014.
Herudover har Matias haft den længste vedvarende relation til Søren Riis, bl.a. gennem deres første
relation i Gomore I/S v/M.Dalsgaard & S.Riis v/Matias M Dalsgaard & Søren Riis, hvor de arbejdede
sammen i lidt over 1 år fra 2004.

Intern note
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Lasse Gejl Engdraget 47, 2500 Valby

Ejendomsværdi 3.450.000 DKK Belåning 4.698.000 DKK Belåningsprocent 136,17%

Kreditorer BRFkredit A/S (realkreditpantebrev)

Lasse Gejl er registreret med sin første erhvervsrolle i et anpartsselskab i 2009, hvor han i marts
stiftede firmaet SUPERGEJL ApS. Udover at være stifter, blev Lasse også registreret i firmaets direktion.
Lasse har startet firmaet alene. Han har pt. stadig et ejerskab i firmaet med en ejerandel på 100%. Inden
da startede Lasse enkeltmandsvirksomheden Nam Nam Design Webbureau v/Lasse Gejl, der er stiftet i
2005 men er lukket i dag. 

Lasse er pt. registreret som ejer af i alt 2 virksomheder. Af disse er firmaet SUPERGEJL ApS ejet direkte
- med et ejerskab på 100%. Dette firma lavede ved seneste regnskab i 2016 et resultat på 2,48 mio. kr.
og havde likvide beholdninger på 2,24 mio. kr.  

Lasse har siddet i bestyrelse eller direktion for i alt 4 forskellige firmaer. Hans første bestyrelsespost var
i GOMORE HOLDING ApS, hvor han sad i lidt over 4 år fra 2011. I dag har Lasse i alt 2 bestyrelses- eller
direktionsposter - herunder i bestyrelsen for YOURLOCAL ApS. 

Lasse har siden 2009 opbygget et netværk på 14 personer, som han har siddet i bestyrelse og
direktioner sammen med. Netværket er primært gennem hans bestyrelsesposter - i alt 9 af hans
relationer er via bestyrelser, han har siddet i. Han arbejder pt. sammen med Christian Dulong Hoff i
YOURLOCAL ApS - og det har de gjort siden 23.11.2016. Herudover har Lasse haft den længste
vedvarende relation til Jesper Buch, bl.a. gennem deres første relation i GOMORE HOLDING ApS, hvor
de arbejdede sammen i over 3 år fra 2013.

Intern note
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Lennart Bent Lajboschitz Nordkrog 10, 2900 Hellerup Samboende: Noah Daniel Bloch Lajboschitz, 

Suzanne Bloch Lajboschitz

Ejendomsværdi 7.350.000 DKK Belåning 0 DKK Belåningsprocent 0,00%

Lennart Bent Lajboschitz er registreret med sin første erhvervsrolle i et anpartsselskab i 1996, hvor han
i maj blev registreret i bestyrelsen for MITCO ApS, som er stiftet d. 28.10.1975. Lennart blev indsat i
bestyrelsen sammen med Doris Ester Lajboschitz og Josef Lajboschitz, en post han stadig besidder.
Han har pt. stadig et ejerskab i firmaet med en ejerandel på 100%. Pr. dags dato beskæftiger firmaet op
imod 10 ansatte - med Lennart Bent Lajboschitz i spidsen som formand for bestyrelsen. 

Lennart har registreret ejerskaber af i alt 28 danske selskaber, hvilket gør, at han er i top 1 procent af
dem, der ejer flest virksomheder i Danmark. 26 af disse virksomheder er ejet gennem firmaet MITCO
ApS, som ved sidste regnskab havde en egenkapital på 1,24 mia. kr. Et af firmaerne er ZEBRA A/S, som
han ejer 25-33% af. Dette firma lavede i seneste regnskab (2016) et resultat på 82,1 mio. kr. og har en
egenkapital på -23,6 mio. kr. De beskæftiger over 1000 ansatte. Herudover ejer Lennart 100% af
EJENDOMSSELSKABET ABSALON SØNDER BOULEVARD ApS, som pt. beskæftiger op i mod 50
ansatte. Hans ejerskaber ligger hovedsageligt indenfor branchen 'Fast ejendom'. I alt 16 af hans
ejerskaber opererer under denne branche - herunder MITCO ApS. 

Historisk set har Lennart siddet i en større mængde bestyrelses- og direktionsposter. I alt har han siddet
i 27 direktioner og 11 bestyrelser - hvoraf 2 var som formand. Lennart fik sine første poster i 1996, hvor
han indtrådte i både bestyrelse og direktion for MITCO ApS. Hans længste rolle har indtil nu været i
MITCO ApS som direktør, hvor han startede i 1996 - og pt. stadig sidder. Han sidder på nuværende
tidspunkt på 22 direktionsposter, herunder som direktør i Hornbækhotellerne ApS, som pt. beskæftiger
op imod 20 ansatte. Lennart har været direktør her siden september 2015. Han sidder på nuværende
tidspunkt på 6direktionsposter, blandt andet som direktør i HOS FISCHER ApS - en post, Lennart har
haft siden februar 2012. 

Lennart har siden 1996 opbygget et netværk på 33 personer, som han har siddet i bestyrelse og
direktioner sammen med. Netværket er primært gennem hans bestyrelsesposter - i alt 32 af hans
relationer er via bestyrelser, han har siddet i. Lennart har flest relationer til Jacob Bier. I alt har de
arbejdet - og arbejder stadig - sammen i 5 forskellige firmaer. Et af Lennart og Jacob Biers primære
firmaer er ZEBRA A/S, hvor Lennart i perioden fra april 2011 til december 2011 har siddet som
bestyrelsesmedlem og administrerende direktør samtidig med, at Jacob Bier var bestyrelsesmedlem og
bestyrelsesmedlem. Herudover har Lennart haft den længste vedvarende relation til Josef Lajboschitz,
bl.a. gennem deres første relation i MITCO ApS, hvor de har arbejdet sammen siden 1996 - og stadig
gør.

Intern note
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Jesper Buch Dalgas Boulevard 48, 2000 Frederiksberg

Ejendomsværdi 12.300.000 DKK Belåning 14.390.000 DKK Belåningsprocent 116,99%

Kreditorer NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (realkreditpantebrev)

Jesper Buch er registreret med sin første erhvervsrolle i et aktieselskab i 2001, hvor han i januar stiftede
firmaet INVEST IT A/S. Udover at være stifter, blev Jesper også registreret i firmaets direktion. Han
stiftede firmaet sammen med Per Meldgaard, Henrik Østergaard samt 2 andre. Han har pt. ingen
relation til virksomheden - udover at være registreret som stifter. I dag er firmaet opløst - hvilket det har
været siden det blev opløst efter frivillig likvidation d. 24.01.2008.  

Jesper har registreret ejerskaber af i alt 21 danske selskaber, hvilket gør, at han er i top 1 procent af
dem, der ejer flest virksomheder i Danmark. 17 af disse virksomheder er ejet gennem firmaet Jesper
Buch Holding ApS, som Jesper ejer 100% af. Et af firmaerne er HUNGRY.DK ApS, som han ejer 11-30%
af. Dette firma lavede i seneste regnskab (2016) et resultat på 3,47 mio. kr. og har en egenkapital på 5,7
mio. kr. De beskæftiger op i mod 50 ansatte. Herudover ejer Jesper 10-15% af GOMORE ApS, som pt.
også beskæftiger op i mod 50 ansatte. Hans ejerskaber ligger hovedsageligt indenfor branchen
'Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter'. I
alt 3 af hans ejerskaber opererer under denne branche - herunder SwayTunes ApS. 

Jesper har siden 2001 siddet i bestyrelse eller direktion i 22 virksomheder. I 18 af firmaerne var han i
bestyrelsen - hvoraf 4 af disse var som bestyrelsesformand. Hans længste post var i firmaet JUST EAT
HOST A/S, hvor han sad som bestyrelsesmedlem fra 2002 til 2009. Han sidder på nuværende tidspunkt
på 3 bestyrelsesposter og 3 direktionsposter - blandt andet i bestyrelsen for Plecto ApS, der ved
seneste regnskab viste et resultat på -1,69 mio. kr. Jesper har siddet i denne bestyrelse siden marts
2016.  

Jesper har indtil d. 13.10.2016 haft en rolle som bestyrelsesmedlem i DRINKSTER ApS, der blev meldt
'under konkurs' i maj 2017. Firmaet beskæftigede inden konkursen op imod 1 ansatte.  

Jesper har siden 2001 opbygget et netværk på 52 personer, som han har siddet i bestyrelse og
direktioner sammen med. Netværket er primært gennem hans bestyrelsesposter - i alt 50 af hans
relationer er via bestyrelser, han har siddet i. Jesper har flest relationer til Carsten Stokholm Mikkelsen -
i alt har de sammen været involveret i 5 firmaer, men er på nuværende tidspunkt ikke aktive sammen i
nogen firmaer. Et af Jesper og Carsten Stokholm Mikkelsens primære firmaer er JUST EAT.DK ApS, hvor
Jesper i perioden fra december 2005 til juni 2007 har siddet som bestyrelsesmedlem og direktør
samtidig med, at Carsten Stokholm Mikkelsen var bestyrelsesmedlem. Herudover har Jesper haft den
længste vedvarende relation til Morten Larsen, bl.a. gennem deres første relation i JUST EAT.DK ApS,
hvor de arbejdede sammen i over 1 år fra 2005.

Intern note
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Jacob Poulsgaard Tjørnholm Nedergårdsvej 9, 8200 Aarhus N

Ejendomsværdi 2.500.000 DKK Belåning 2.259.000 DKK Belåningsprocent 90,36%

Kreditorer Nordea Kredit Realkredit A/S (realkreditpantebrev), NORDEA KREDIT

REALKREDITAKTIESELSKAB (realkreditpantebrev), Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige

(privat pantebrev)

Jacob Poulsgaard Tjørnholm er registreret med sin første erhvervsrolle i et anpartsselskab i 2010, hvor
han i december stiftede firmaet WORKING BITS ApS. Udover at være stifter, blev Jacob også registreret
i firmaets direktion. Jacob har startet firmaet alene. Han har pt. stadig et ejerskab i firmaet med en
ejerandel på 100%. Inden da startede Jacob enkeltmandsvirksomheden Working Bits v/Jacob
Tjørnholm, der er stiftet i 2010 men er lukket i dag. 

Jacob er pt. registreret som ejer af i alt 2 virksomheder. Af disse er firmaet WORKING BITS ApS ejet
direkte - med et ejerskab på 100%. Dette firma lavede ved seneste regnskab i 2015 et resultat på 1,37
mio. kr. og havde likvide beholdninger på 1,47 mio. kr.  

Jacob har siddet i bestyrelse eller direktion for i alt 2 forskellige firmaer. Hans første bestyrelsespost
var i GOMORE HOLDING ApS, hvor han sad i næsten 3 år fra 2013. I dag har Jacob én aktiv post i
direktionen for WORKING BITS ApS. 

Jacob har et relativt begrænset netværk i dansk erhvervsliv. Siden 2010 har han været relateret til i alt 3
forskellige personer. Han har fx arbejdet sammen med Matias Møl Dalsgaard - men disse to har i dag
ingen aktive fælles roller.

Intern note
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Søren Riis Carl Bernhards Vej 13A, 1.TV, 1817 Frederiksberg C

Ejendomsværdi 2.250.000 DKK Belåning 2.793.000 DKK Belåningsprocent 124,13%

Kreditorer Søren Riis (ejerpantebrev), Sophie Floris (ejerpantebrev), BRFkredit A/S (realkreditpantebrev)

Søren Riis er registreret med sin første erhvervsrolle i et anpartsselskab i 2011, hvor han i oktober
stiftede firmaet GOMORE ApS. Udover at være stifter, blev Søren også registreret i firmaets bestyrelse.
Han stiftede firmaet sammen med Matias Møl Dalsgaard via MATIAS MØL DALSGAARD ApS, Lasse Gejl
via SUPERGEJL ApS samt én anden. Han overdragede sin ejerandel d. 04.12.2015 - og er således ikke
længere ejer af GOMORE ApS. I dag er firmaet opløst - hvilket det har været siden det blev opløst efter
fusion d. 04.12.2015. Inden da startede Søren Gomore I/S v/M.Dalsgaard & S.Riis v/Matias M
Dalsgaard & Søren Riis af typen interessentskab, der er stiftet i 2004 men er lukket i dag. 

Søren er pt. registreret som ejer af i alt 6 virksomheder. Af disse er 2 firmaer ejet direkte - og 4
ejerskaber går gennem firmaet SinnVonSein ApS, som han er registreret som eneejer af. Søren ejer
blandt andet 5-10% af GOMORE ApS, der ved seneste regnskab (2016) leverede et resultat på -10,1 mio.
kr. og har en egenkapital på 8,68 mio. kr.  

Søren har siddet i bestyrelse eller direktion for i alt 5 forskellige firmaer. Første post var i direktionen for
SinnVonSein ApS, hvor Søren startede i direktionen i 2015 - og stadig sidder. I dag har Søren i alt 4
bestyrelses- eller direktionsposter - herunder i bestyrelsen for Flexicu A/S. 

Søren har siden 2011 opbygget et netværk på 19 personer, som han har siddet i bestyrelse sammen
med. Han har fx arbejdet sammen med Matias Møl Dalsgaard - men disse to har i dag ingen aktive
fælles roller. Herudover har Søren haft den længste vedvarende relation til Jacob Poulsgaard Tjørnholm,
bl.a. gennem deres første relation i GOMORE HOLDING ApS, hvor de arbejdede sammen i næsten 3 år
fra 2013.

Intern note
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Simon Lyndegaard

Simon Lyndegaard er registreret med sin første erhvervsrolle i et aktieselskab i 2003, hvor han i januar
blev registreret i bestyrelsen for CERTUS AF 21. AUGUST 2002 A/S, som er stiftet d. 21.08.2002. Simon
blev indsat i bestyrelsen sammen med Morten Kolle Christensen, Henrik Bornebusch, Jesper Flemming
Hansen samt 3 andre. I dag er firmaet opløst - hvilket det har været siden det blev opløst efter fusion d.
02.04.2014.  

Simon har registreret ejerskaber af i alt 17 danske selskaber, hvilket gør, at han er i top 1 procent af
dem, der ejer flest virksomheder i Danmark. 16 af disse virksomheder er ejet gennem firmaet INVEST
100 ApS, som ved sidste regnskab havde en egenkapital på 10,4 mio. kr. Et af firmaerne er INVEST 100
ApS, som han ejer 100% af. Dette firma lavede i seneste regnskab (2016) et resultat på 2,53 mio. kr.
Herudover ejer Simon 2-5% af GOMORE ApS, som pt. beskæftiger op i mod 50 ansatte.  

Simon har siddet i bestyrelse eller direktion for i alt 5 forskellige firmaer. Hans første direktionspost var i
INVEST 100 ApS, hvor han sad i over 1 år fra 2011. I dag har Simon én post i bestyrelsen for Plecto ApS.

Simon har siden 2003 opbygget et netværk på 21 personer, som han har siddet i bestyrelse sammen
med. Han arbejder pt. sammen med Steffen Bagge i Plecto ApS - og det har de gjort siden 01.05.2017.
Herudover har Simon haft den længste vedvarende relation til Torben Brandt Rasmussen, bl.a. gennem
deres første relation i BRANDT OG PARTNERE ApS, hvor de arbejdede sammen i næsten 2 år fra 2010.

Intern note
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Kasper Grundtvig Knokgaard

Kasper Grundtvig Knokgaard er registreret med sin første erhvervsrolle i et aktieselskab i 2010, hvor han
i juni blev registreret i bestyrelsen for MPP INVEST 3B A/S, som er stiftet d. 26.07.2006. Kasper blev
indsat i bestyrelsen sammen med Helene Tamilla Vahman Bang og Kwame Che van Leeuwen. I dag er
firmaet opløst - hvilket det har været siden det blev opløst efter frivillig likvidation d. 23.12.2013.  

Kasper ejer alle firmaer gennem selskabet ELLIOTT ApS, som han ejer 50-67% af. I alt har han
registreret ejerskab af 7 danske virksomheder gennem dette. Selskabet ELLIOTT ApS var ved sidste
regnskab registreret med en egenkapital på 19,6 mio. kr. og havde likvide beholdninger på 4.421 kr.
Herudover ejer Kasper blandt andet 4-9% af Fishtrip ApS, der ved seneste regnskab (2016) leverede et
resultat på -782.836 kr. og har en egenkapital på 379.663 kr. 

Kasper har siddet i bestyrelse eller direktion for i alt 3 forskellige firmaer. 

Kasper har et relativt begrænset netværk i dansk erhvervsliv. Siden 2010 har han været relateret til i alt 4
forskellige personer. Han arbejder pt. sammen med Tina Vestergaard Mikkelsen i ELLIOTT ApS - og det
har de gjort siden 14.09.2012.

Intern note
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Tina Vestergaard Mikkelsen

Tina Vestergaard Mikkelsen er registreret med sin første erhvervsrolle i et anpartsselskab i 2012, hvor
hun i september stiftede firmaet ELLIOTT ApS. Udover at være stifter, blev Tina også registreret i
firmaets direktion. Hun stiftede firmaet sammen med Kasper Grundtvig Knokgaard. Hun har pt. stadig
et ejerskab i firmaet med en ejerandel på 50-67%. 

Tina ejer alle firmaer gennem selskabet ELLIOTT ApS, som hun ejer 50-67% af. I alt har hun registreret
ejerskab af 7 danske virksomheder gennem dette. Selskabet ELLIOTT ApS var ved sidste regnskab
registreret med en egenkapital på 19,6 mio. kr. og havde likvide beholdninger på 4.421 kr. Herudover
ejer Tina blandt andet 4-9% af Fishtrip ApS, der ved seneste regnskab (2016) leverede et resultat på
-782.836 kr. og har en egenkapital på 379.663 kr. 

Tina har siddet i bestyrelse eller direktion for i alt 2 forskellige firmaer. 

Hun arbejder pt. sammen med Kasper Grundtvig Knokgaard i ELLIOTT ApS - og det har de gjort siden
14.09.2012.

Intern note


