Direktør Jonas Markou overtager Beauty and Style
og TNBC
Danmarks største private kosmetolog- og frisørskole skifter ejer. Direktør Jonas
Markou overtager hele ejerskabet af både skolen og TNBC, der er distributør af
brands som Babor, Gharieni og Depilève til den professionelle skønhedsbranche.
Sammen med en investor køber direktør Jonas Markou hele DK Holding Gruppen, der er 100 %
ejer af kosmetolog- og frisørskolerne i Beauty and Style (International Training Academy) og af
distributøren af førende hudplejeprodukter og professionelt klinikudstyr, TNBC.
Den daglige ledelse af skoler og distributionsselskab fastholdes således. Til gengæld kan
ambitionerne for udvikling af undervisningen, den professionelle hudpleje og forretningen blive
omsat til virkelighed.
Medinvestoren er den tidligere adm. direktør af Kysthospitalet Skodsborg, Niels Buch Jørgensen.
Da Kysthospitalet bl.a. udfører kosmetisk kirurgi, kan medejerskabet tilføre kendskab til denne del
af skønhedsbranchen med dens kosmetiske løsninger.
”Jeg er glad for, at Niels Buch Jørgensen med stort engagement har investeret i virksomheden
med mig, og det bliver fantastisk at udvikle selskaberne sammen med en helt ny bestyrelse.
Skolerne, Beauty and Style, tager sig ansvarsfuldt af eleverne og kvalificerer dem på højt niveau, så
udviklingen fortsætter positivt, og tilstrømningen af elever er god,” fortæller Jonas Markou.
”Samtidig oplever vi en klar efterspørgsel efter TNBCs ydelser og produkter, der giver fremragende
grundlag for nye brands og fortsat vækst. Personligt ser jeg gerne, at vi derigennem kan være med
til at udbrede kendskabet til professionel hudpleje i befolkningen,” siger Jonas Markou.
Overtagelsen af DK Holding Gruppen og dens selskaber sker i dag 4. juli 2017.

Fakta
DK Holding Gruppen ApS ejer virksomhederne International Training Academy ApS og TNBC ApS,
der driver kosmetolog- og frisørskolerne Beauty and Style og distributionsvirksomhed i den
professionelle skønhedsbranche.
Selskabernes adm. direktør Jonas Markou køber sammen med Niels Buch Jørgensen 100 % af
selskabets anpartskapital pr. 4. juli 2017.
Beauty and Style har med mere end 30 års erfaring specialiseret sig i kosmetolog- og
frisøruddannelser. Det er Danmarks største private skole i branchen og dækker landet med fem
skoler i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding.

TNBC er distributør af high-end produktbrands, inventar og teknologi til branchen og kan i dag
tilbyde totalløsninger for selskabets kunder. Selskabet har forhandlere blandt hudpleje- og
skønhedsklinikker samt SPA/wellness steder og er serviceleverandør til Dansk Kosmetolog
Forening.
DK Holding Gruppens nye bestyrelse består af
• Lone Sejersen (formand), Lone Sejersen Change Management, professionelt
bestyrelsesmedlem og -formand i flere ejer- og partnerledede virksomheder.
• Niels Buch Jørgensen, partner, tidligere ejer af og direktør for Kysthospitalet Skodsborg A/S,
luftkaptajn og jægerpilot.
• Johannus E. Hansen, advokat, professionelt bestyrelsesmedlem og -formand i flere
virksomheder.
DK Holding Gruppen har base i Baldersbuen 27 i Hedehusene tæt ved København.
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