
Designkæden Bolia udbetaler 
rekordbonus til deres butiksansatte 

Efter at have fremlagt et rekordregnskab med en omsætning på over 1 milliard kroner 
og et overskud før skat på 76 millioner kroner, har designkæden Bolia ligeledes givet 
en rekordstor belønning til deres butiksansatte på hele 9,3 millioner kroner.

Bolia har 480 butiksansatte fordelt på 63 Bolia butikker i Danmark, Frankrig, Tyskland, 
Schweitz, Belgien, Norge, Østrig, Holland og Sverige. ”Jeg er naturligvis tilfreds med 
årets resultat og meget stolt over den store indsats som vores dedikerede medarbej-
dere, designere og partnere har lagt for dagen. Vi har skabt en samlet salgsvækst på 
22% i alle salgskanaler og på alle markeder på trods af de Corona udfordringer vi har 
haft i løbet af regnskabsåret med bl.a. perioder med nedlukninger af vores butikker,” 
forklarer CEO i Bolia, Lars Lyse Hansen.

”På alle markeder har vi derfor 
hastigt måttet omstille vores butik-
ker, salgskanaler og tilgængelighed 
til den ændrede forbrugeradfærd 
som Corona medført, og vores fan-
tastiske butikspersonale har klaret 
disse udfordringer særdeles godt 
og udvist stor iderigdom, kunde-
fokus og gå-på-mod. Det er jeg 
stolt af at have belønnet med en 
samlet bonusudbetaling på mere 
end 9 millioner kroner i løbet af 
året,” siger Lars Lyse Hansen.

Trods det ændrede forbrugsmønster sætter Bolia fuld damp på ekspansionen og har se-
nest åbnet nye butikker i Brügge, Berlin og Haarlem og har nye butikker på vej nye i bl.a. 
København, Eindhoven og Aalborg. Designkæden fortsætter dermed sin succesfulde 
internationale ekspansionsstrategi med fokus på nye butikker, webhandel, forhandlere 
og salg til det professionelle marked, som har ledt til en fordobling af omsætningen 
siden 2015.

Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 66 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig og Frankrig, webshops i 32 lande. Bolia samarbejder også med mere 
end 600 forhandlere i mere end 50 lande over hele verden og har et strategisk samarbejde med ameri-
kanske Steelcase Ltd. målrettet det professionelle marked på globalt plan. Bolias designkollektiv består 
af mere end 40 internationale designere, der alle deler den samme passion for New Scandinavian De-

sign og bæredygtige designs. 
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