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Ibilen på vej fra Sjælland mod Mid-
delfart forbereder Henrik Kølle sig
mentalt.

Det er en decembermorgen, nærme-
re bestemt torsdag 6. december 2018,

og om få timer skal han
stå ansigt til ansigt med
60 tandlægeklinikejere og
fortælle dem, hvordan
han har tænkt sig, at
Tandlægen.dk, der er

medejer af deres klinikker, skal komme
ud af det økonomiske dødvande, virk-
somheden står i efter kun tre års leve-
tid.

Få dage forinden har Henrik Kølle
sat sig i direktørstolen, efter han trådte
tilbage som formand to år tidligere og
blev menigt bestyrelsesmedlem.

Han har selv foreslået – i al beske-
denhed – at han skulle overtage ror-
pinden, efter et rædselsår, hvor penge-
ne er fosset ud, og Tandlægen.dk kæm-
per med et underskud på 130 mio. kr. 

“Hele 2018 bliver lidt ligesom kinesisk
vandtortur. Ledelsen og medarbejder-
ne arbejder nærmest i døgndrift, men
resultaterne er drypvist hele tiden til
den forkerte side,” siger Henrik Kølle,
der gik ind i Tandlægen.dk som inve-
stor i 2015, da virksomheden blev stif-
tet.

På forhånd har han besluttet sig for
at tage ansvaret for at rette op. Også
selvom han mener, at pilen ikke kun
peger på ham, men på hele bestyrelsen
og samtlige ledere i kæden. 

Det føles lidt som at stille sig helt ud
på planken, men han er nødt til det,
hvis han skal overbevise klinikejerne
om, at der også er et Tandlægen.dk i
morgen. 

“Det er lidt hårdt at sige. Men det er
folk med svag karakter, der løber fra
borde, fordi det bliver udfordrende.
Det ligger bare dybt i mig. Det der med
at slingre udenom eksisterer bare ikke,
og jeg bliver enormt provokeret, når
jeg oplever den mentalitet,” siger Hen-
rik Kølle og fortsætter:

“På samme måde bliver jeg også

skuffet, når jeg oplever folk, der bare
kaster, hvad de har i hænderne, fordi de
nu lige pludselig er blevet udfordret,
fordi deres forfængelighed i øvrigt sty-
rer deres valg. For tænk nu, hvis de bli-
ver en del af en ubehagelig overskrift i
Børsen.”

Midt om natten på øvelse
Tandlægen.dk er langt fra hans første
investering.

Mest kendt er Endomondo, men han
har også været mangeårig frontfigur i
spilfirmaet Hugo Games, og i starten af
00’erne var Henrik Kølle først adm. di-
rektør og siden ejer af Plandent, der le-
verer udstyr til tandlægeklinikker.

Det er dog ikke erfaringer herfra, han
trækker på den decembermorgen. 

Mens han sidder i bilen, graver Hen-
rik Kølle tilbage til sin tid som reserve-
officer for 30 år siden. Det gør han altid,
når han står i en svær ledelsesmæssig
situation, selvom han tænker, at dem,
der læser med, ser et oldgammelt le-
delsessyn for sig, når man trækker offi-
ceruddannelseskortet.

“Men hvis du står i plantagen i Oksbøl-
terrænet med 30 værnepligtige kl. 3
om natten på sjette øvelsesdøgn, og du
gerne vil have dem med dig, så bliver
du simpelthen nødt til at forklare dem
1) Hvad der sker, 2) Hvad der skal ske, 3)
Hvad det er for en opgave, de skal ud-
føre, og 4) Hvem der skal udføre den.
Og så skal du gå forrest. Hvis du ikke

går forrest, så kan du godt glemme
det,” siger han.

Netop det skal han fortælle klinike-
jerne: Hvordan den økonomiske situa-
tion ser ud, og at han har brug for, at de
er med ombord. 

Det lyder logisk, men hvor nemt er det
at udføre i praksis? 
“Uden at det skal misforstås, så har det

altid faldet mig nemt. Men ud fra, hvor
ofte jeg har oplevet, at nogen ikke gør
det, så er det åbenbart svært.”

Alligevel må Henrik Kølle indrøm-
me, at der var en risiko for, at det ikke
ville gå godt. Så naiv er han ikke, og han
fortalte da også derhjemme, at der var 

Flere gange om ugen løber Henrik Kølle ture i
Dyrehaven nord for København, hvor han bl.a.
følger med i dyrelivet. Foto: Sophie Voisin

“Hele 2018 bliver
lidt ligesom kine-
sisk vandtortur”
Henrik Kølle har skiftet sin bestyrelsespost i
Tandlægen.dk ud med titlen som adm. direktør for at
vende en blødende bundlinje. Drastiske greb har været
nødvendige, og han har bl.a. brugt sin erfaring som
reserveofficer for 30 år siden

Af Nicoline Kjelland
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BLÅ BOG
Henrik Kølle

54 år.

2018-: Adm. direktør for
Tandlægen.dk.

Karriere: Bl.a. ansat i
direktionsekretariatet i
Nykredit, ejer og adm.
direktør i Plandent, adm.
direktør i Hugo Games,
investor og bestyrelses-
medlem i Endomondo.

Uddannelse: Cand.merc.
fra CBS og reserveofficer
i Forsvaret.

Bonusinfo: Er meget
glad for sport.

OVERBLIK Sådan har Henrik Kølle udvalgt sine investeringsprojekter

JEG KAN JO SE , at det møn-
ster, jeg har, er, at jeg går ind i
virksomheder med personer,
hvor det er meget genuint, og
personerne brænder for det,
men hvor jeg samtidig også
kan se en forretningsmæssig
mulighed.

ENDOMONDO VAR EN
KOMBINATION af disse

værdier, og at jeg er en sports-
idiot og mødte Christian Birck
og Jakob Jønck.

DE VAR BEGGE også sports-
idioter og enormt visionære,
samtidig med at de kunne
sælge sand i Sahara og is i
Grønland. 

INDEN JEG SAGDE JA ,

købte jeg en gps-telefon,
downloadede Endomondo,
løb 10 km og trackede den. 

DA JEG GIK IND OG SÅ
DEt, tænkte jeg: Wow. Jeg var
købt på stedet og slet ikke i
tvivl.

JEG HAR EN MINDRE IN-
VESTERING i et e-sports-

firma i Aarhus, og ham, der har
startet det, er supergamer.

DET APPELLERER TIL
MIG , når det er drevet af en
ægte interesse og ikke af en
smart forretningsidé, man
begynder at løbe efter. 

DER TROR JEG , at man skal
passe på. 

NIELS MADSEN , der var en
af stifterne af Tandlægen.dk
og selv tandlæge, kendte jeg
fra min tid i Plandent.

HAN ER I VIRKELIGHE-
DEN drevet af meget af det
samme som Endomondo-
folkene, og det kan jeg bare
rigtig godt lide.

Foto: Sophie Voisin

3 GODE RÅD Tre inspirationskilder

1. Jeg læser en del om
Tony Robbins, som
mange ser som en
ledelsesguru. Han har
været coach for Barack
Obama og Tiger Wo-
ods i en del år og har
fat i meget.

2. Kronprins Frederik,
som jeg gik på løjt-

nantskole med. Jeg
ville ønske, at folk var
klar over hans præsta-
tion fra at være genert
og cigaretrygende til i
dag. Titlen gør ham
ikke fortjent, men det,
han har gjort. Det
ligger meget i mig, at
en titel ikke gør dig
fortjent. Det er dine

handlinger. Faren ved
at nævne en som
kronprinsen er, at folk
altid tænker, at man
har en dagsorden, men
det har jeg ikke. Jeg
har bare stor respekt
for folk, der tager hånd
om deres eget liv.

3. Sven A. Blomberg,
tidl. adm. direktør i
BRFkredit. Han var en
mentor for mig i nogle
år, hvor vi mødtes
fire-fem gange om
året. Sven var også
reserveofficer og
brugte meget tid der
ligesom på sit job. Men
når jeg besøgte ham,

var det ligegyldigt, om
det tog tre timer. Han
tog sig tid. Jeg kunne
aldrig mærke, at han
tænkte, at nu skulle
han hjemad. Jeg tæn-
ker tit på det og er
stadig ikke god nok til
det. Han havde en
særlig evne til at være
til stede.

Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/
Ritzau Scanpix

Det er lidt hårdt at sige. Men det er folk
med svag karakter, der løber fra borde,
fordi det bliver udfordrende

Henrik Kølle, adm. direktør, Tandlægen.dk
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en risiko for, at han ville havne i mindre
flatterende avisoverskrifter.

“Men sådan er det. Jeg kan kigge mig
selv i øjnene, for jeg prøvede og gjorde
mig umage.”

Men hvad skete der så, som førte til,
at Henrik Kølle er havnet som en over-
skrift i Børsen? 

Udover Henrik Kølle er andre millio-
nærer og en række tidligere topfolk fra
kapitalfonden Axcel med som investo-
rer i Tandlægen.dk.

Ifølge Børsens oplysninger er der ta-
le om en samlet investering på 600
mio. kr., hvoraf størstedelen er lånefi-
nansieret af Danica Pension og Nykre-
dit. 

Tandlægen.dk er en partnerskabs-
kæde, hvor de enkelte tandlæger beva-
rer en ejerandel af klinikken. Med en
aggressiv opkøbsstrategi vokser kæ-
den hurtigt til at blive en af landets
største med et mål om et salg eller en
børsnotering inden for tre år. 

“Det defokuserer organisationen.
Det bliver lidt, som når du er til skole-
bal og gerne vil score den kønne pige.
Det nytter ikke noget, at du render ef-
ter hende hele tiden. Det er sjældent, at
der kommer noget godt ud af det. Det
er lidt det samme her. Det var klart en
fejl. Bestyrelsen og ledelsen skulle ha-
ve haft is i maven og fået ro på, så vi
kunne vise, at vi kunne drive virksom-
heden,” siger Henrik Kølle.

Wakeupcall i september
I stedet for at tage en pause køber
Tandlægen.dk 54 klinikker, og Henrik
Kølle forventer, at kæden ved udgan-
gen af 2017 er fordoblet med en om-
sætning på 1,5 mia. kr.

Fordi klinikkerne skal igennem en
såkaldt onboarding-proces, bliver de
først en reel del af Tandlægen.dk i
2018, og så står kæden pludselig med
80 klinikker. 

Men det er dyrt at købe op, omkost-
ningerne begynder at vokse, hoved-
kontoret mister føling med driften,
mens væksten er negativ med 1-2 pct.,
og fordi Tandlægen.dk ikke har sikret
sig lånevilkår, hvor der er plads til at slå
en skævert, går det galt. 

“Hovedkontoret vokser, og pludselig
er dødens gab ret stort,” siger Henrik
Kølle. 

Omsætningen når op over 500 mio.
kr. i 2017, men siden det første regn-
skabsår er underskuddet vokset fra 18
mio. kr. til 130 mio. kr. i 2018. 

“2017 er fin, men skulle man have
grebet ind tidligere i 2018? Det er svært
at sige, for der var stor tillid til ledel-
sen. De var kompetente, og det skred jo
ikke fra det ene kvartal til det andet.
Det var det her kinesiske vandtortur.
Gudskelov, så kom den rædselsfulde

september, for det var et wakeupcall.” 
I september bremser Tandlægen.dk
op, og bestyrelsen beslutter sammen
med långiverne, at der skal andre ge-
værgreb i brug. Lånefinansieringen
bliver genforhandlet, fem af den syv
mand store ledelse bliver udskiftet, og
Henrik Kølle bliver sat ind som adm. di-
rektør i december. 

Der er behov for at komme tættere
på driften, hvilket betyder et farvel til
halvdelen af de ansatte på hovedkon-
toret i Kgs. Lyngby, som bl.a. hjælper
med at barbere omkostningerne med
40 mio. kr.

“Opsigelser siger mere end ansæt-
telser. Når du siger nogen op, skal du
forestille dig, at alle står og kigger på
dig. Tilbyd både afskedsreceptioner og
outplacement-forløb. Folk skal ikke fø-
le, at de skal snige sig ud af bagdøren,
fordi de er sagt op, for ofte har det ikke

noget med deres kompetencer at gø-
re,” siger Henrik Kølle.

Samtidig bliver opkøbene sat på
pause, og 80 klinikker fusioneres ned
til 54. 

Tilbage i Middelfart skal Henrik Køl-
le også bede klinikejerne om penge, for
en kapitaltilførsel på 50 mio. kr. er nød-
vendig. 

Danica er med til kapitalrejsningen,
men den store syretest bliver, om klini-
kejerne også vil. For de er en del af
Tandlægen.dk og skal være med i an-
svaret. Det vil de heldigvis gerne. 

“Da de første penge begynder at
komme ind, tænker jeg, at vi er på rette
vej,” siger Henrik Kølle, holder en pau-
se og fortsætter: 

“Skal jeg være helt ærlig? Så havde
jeg faktisk også forventet det. Måske
ikke i det omfang, men jeg havde for-
ventet det, fordi jeg ikke var i tvivl om,

at de troede på Tandlægen.dk’s frem-
tid.”

Det bliver vendepunktet for Tand-
lægen.dk. Salgsplanerne er sløjfet, og
nu fokuserer Henrik Kølle og resten af
ledelsen på at komme helt tilbage på
sporet.

“En overgang troede jeg, at jeg skulle
være sådan en, der havde mange inve-
steringer. Men jeg fandt ud af, at jeg
slet ikke har profilen til det, så det skal
jeg lade være med,” siger han og fort-
sætter: 

“Jeg kan godt lide at involvere og en-
gagere mig. Jeg tror aldrig, at jeg når
dertil, hvor det er sjovt at være investor
i et firma og møde op fire gange om
året og få en status.”

Uden at ville afsløre for meget for-
venter Henrik Kølle et driftsoverskud
på 70-75 mio. kr. i år.

nikj@borsen.dk

Fortsat fra side 4 Når Henrik Kølle står i en
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Det var klart en fejl.
Bestyrelsen og
ledelsen skulle have
haft is i maven og fået
ro på, så vi kunne vise,
at vi kunne drive
virksomheden

Henrik Kølle, adm. direktør,
Tandlægen.dk

130
mio. kr. var Tandlægen.dk’s
underskud vokset til i regn-

skabet for 2018


