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Ud over at være byens apoteker har Sten Grønved også succes med firmaet Faaborg Pharma. Arkivfoto: Andreas Bastiansen

Rekordregnskab efter to millioner
solgte Faaborg Pharma-produkter
Faaborg Pharmas produkter sælges nu på
samtlige danske apoteker, og salget er støt
stigende - næste mål er at eksportere til
Europa.

FAABORG: Coronaåret 2020 gav
salgsmæssigt det helt store
gennembrud for Faaborg
Phharma, der producerer og

Bent Warncke
bew@fyens.dk

sælger hudplejeprodukter på
alle landets 500 apoteker.
Direktør Sten Grønved og
Faaborg Pharma leverede et
rekordregnskab med 6,3 mio.
kroner i overskud før skat, og
egenkapitalen, der for få år siden var i minus, voksede til
4,8 millioner kroner.
Efter fem år med positiv
udvikling løftede virksomheden atter alle sine nøgletal.
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Omsætningen steg med mere
end 40 procent, og der blev
solgt over to millioner produkter.
Sten Grønved noterer sig
også, at Faaborg Pharma på
tre år er gået fra at være det
syvendestørste brand på apotekerne til nu at være det
tredjestørste i sin kategori.
- Noget af fremgangen er
selvfølgelig coronarelateret,
men ud af vores omsætningsfremgang på 40 procent er
det nok kun de 10 procent,
der skyldes håndsprit og andre coronarelaterede produkter. Resten stammer fra
vækst i salget vores hudprodukter, siger Sten Grønved.
Faaborg Pharmas hovedsællert er Helo-serien, der fås
i mange forskellige varianter.
- Helt enkelt tror jeg, at vi
har fundet nøglen til kompliceret hud. Vores produkter
indeholder stoffer, der gør, at
det ikke klør, så man klør
igen, og nogle aktivstoffer,
der forbedrer hudkvaliteten.
På den måde forhindrer vi, at
huden går mere i stykker.
Samtidig er vores opskrifter
baseret på simple opskrifter
og effektive ingredienser, og
så er det naturligvis kvalitetsprodukter, som er en blanding af lægemidler og kosmetik. Det er i min optik det, der
har øget vores popularitet, siger Sten Grønved.

Fordobling inden 2025

Men Sten Grønved er ikke typen, der hviler på laurbærrene. De senere års succes får
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Vi har en vision om at
blive det førende
hudplejebrand inden
for kompliceret hud i
Nordeuropa.
STEN GRØNVED

ham til at sætte sig nye mål,
og det sker ud fra devisen, at
følsom hud er følsom hud,
uanset om den sidder på en
tysker, svensker eller dansker.
- Vi har et koncept, der
holder i hele verden, og halvdelen af EU’s befolkning har
følsom eller kompliceret hud,
så jeg tror på, at Faaborg
Pharma er på fire-fem nye
markeder i løbet af nogle år,
lyder det fra Sten Grønved.
Målsætningen er at fordoble omsætningen inden
2025.
- Og vi har en vision om at
blive det førende hudplejebrand inden for kompliceret
hud i Nordeuropa. Det er
sindssyg ambitiøst, og det
kræver, at vi kommer ind på
nye markeder, siger Sten
Grønved.
Men hvorfor læner du dig
ikke tilbage og nyder en lille
velfungerende virksomhed,
der giver et godt overskud?
- Jeg er nok et konkurrencemenneske. Jeg synes altid,
det kan blive lidt bedre. Om
vi så tjente 100 mio. kroner,

hvilket vi selvfølgelig aldrig
kommer til, men så ville jeg
nok stadig synes, at vi kunne
gøre det lidt bedre. Det er både godt og skidt at have det
sådan, men det gør, at vi bliver drevet fremad hele tiden,
siger Sten Grønved.

Ud i Europa

At nå det næste trin og eksportere de faaborgensiske
cremer til andre europæiske
lande er nemmere sagt end
gjort. Mange i forskellige
brancher har forsøgt sig uden
held.
- Vi skal ikke drive det hele selv - i udlandet skal vi have nogle agenter til at sælge
produkterne for os. Men det
bliver ikke i 2021, det sker, og
det er heller ikke så vigtigt, at
det sker lige nu, men det skal
nok komme. Vi har nogle
kontakter rundt omkring
men ikke noget konkret endnu, lyder det fra Sten Grønved.
For at udnytter produktionsapparatet på Markedspladsen bedst muligt tager
Faaborg Pharma i øvrigt også
underproduktioner ind fra
andre firmaer. I øjeblikket
produceres der blandt andet
nogle af produkterne for det
meget populære brand
Ecooking.
- Og det er et rigtig fint
match - vi er rigtig god til at
producere, og de er rigtig god
til at markedsføre deres produkter, siger Sten Grønved.
Faaborg Pharma er i dag et
firma med 20 ansatte.

