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Hvem er Salling Group?
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Kæder E-commerce

53.000 medarbejdere i 
4 lande

11 mill. Indkøb og 
ordre hver uge

100% ejet af 
Salling Fondene

58,8 mia. DKK i 
omsætning i 2017

1.369 Netto in 4 countries

103 føtex

19 Bilka

2 Salling

30 Starbucks & Carl’s Jr. 

+1.500 butikker i 
4 lande

26 kommende butikker
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Vi er 100% ejet af Salling fondene

Før 2014 Januar 2014 November 2017
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Siden 2012 har vi doneret mere end 850 mDKK til kultur, sport 
og velgørenhed
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Vores formål er at gøre hverdagen bedre

Flere bæredygtige 
løsninger

De bedste til at skabe 
værdi for kunderne

Vores overskud går 
til gode formålMuligheder for alle

Improving everyday life

100% dansk – 100% ejet af Salling Fondene



Salling Groups CSR strategi…
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Vi er nødt til at gøre noget, hvis vi skal sikre 
en røgfri fremtid



7

I Salling Group besluttede vi, det skulle være slut 
med den synlige tobak i alle vores butikker
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Mindre eksponering har stor effekt…

Salget af cigaretter er 
generelt set faldet 

med

9%

I Netto-butikker, der ligger tæt 
på en eller flere 

ungdomsuddannelser, og hvor 
kunderne i høj grad består af 
unge, at salget af cigaretter 

faldet med 

mellem 12-39%
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Men det kræver handling fra hele branchen og ny 
lov – hvis vi ikke blot skal sende de unge videre…
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Har erhvervslivet en rolle og et ansvar, når 
det kommer til ulighed i kræft/sundhed? 
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Tak!
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