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Polaris investerer i Link Logistics 

Polaris har indgået aftale med ejerne af Link Logistics om at erhverve aktiemajoriteten i virksomheden. Link Logistics er 

Nordens førende logistikpartner inden for eksprestransport med globale samarbejdsaftaler med de største udbydere af 

kurertransporter. Virksomheden har over 75 medarbejdere og terminaler i Brøndby, Fredericia, Göteborg og Stockholm, som i 

første kvartal 2020 suppleres med en ny terminal i Aarhus. 

Link Logistics’ største forretningsområder omfatter unikke transportløsninger inden for international express, ligesom 

virksomhedens outsourcing-løsninger inden for highend-erhvervstransport og e-commerce bidrager til den stigende 

omsætning og indtjening. Siden 2015 har Link Logistics skabt en gennemsnitlig årlig vækst på over 9%, og i 2019 vil 

omsætningen udgøre i niveauet 250 mio. kr. med et driftsresultat (EBITDA) på ca. 23 mio. kr. 

”Link Logistics har etableret en stærk markedsposition og skabt solide vækstrater med afsæt i et unikt koncept, som vi vil 

bidrage til at introducere i interessante udenlandske markeder i de kommende år. Med sit skarpe fokus på kundeservice og 

branchens førende it-platform tilbyder Link Logistics en optimal løsning med et enkelt kontaktpunkt, så kunderne kan fokusere 

på deres kerneforretning og undgå administration og tunge investeringer i logistik og lagre,” siger Henrik Bonnerup, partner i 

Polaris. 

Markedet for eksprespakker er i kraftig vækst drevet af globale tendenser med blandt andet stærk fremgang inden for e-

commerce. Der er en klar tendens til, at kunder verden over efterspørger et samlet overblik over priser og services gennem 

enkle it-baserede løsninger. Link Logistics vil accelerere væksten fra det nuværende Link-koncept gennem fortsat organisk 

vækst og fokus på opkøbsmuligheder på tværs af Europa, USA og Asien. 

”Vi har skabt en stærk platform med gode muligheder for at udvikle forretningen på nye markeder, og vi ser meget frem til 

partnerskabet med Polaris, som vil give os adgang til den kapital og viden, der er nødvendig for at skalere og 

internationalisere virksomheden. Samtidig har den konstruktive dialog med Polaris vist, at vi har et fælles værdisæt og deler 

den grundlæggende overbevisning om, at service og proaktivitet over for kunder og leverandører er aldeles afgørende for at 

skabe succes i vores branche,” siger Anders Martens, administrerende direktør i Link Logistics. 

Polaris investerer i Link Logistics for at bidrage til at accelerere væksten, og ejerskiftet medfører hverken ændringer i Link 

Logistics’ ledelse eller organisation, ligesom eksisterende samarbejdsaftaler og kundeforhold er uændrede. 

”Jeg er glad for at kunne overdrage ejerskabet af Link Logistics til en velrenommeret og ordentlig ejer som Polaris samt de 

nøglepersoner, der sammen med medarbejderne har skabt en enestående kundeorienteret virksomhed med lyse 

fremtidsudsigter. Jeg er overbevist om, at den positive udvikling vil fortsætte og tage fart i de kommende år,” siger Mette 

Tofte-Jeppesen, bestyrelsesmedlem og hovedaktionær i Link Logistics. 

I forbindelse med transaktionen indtræder Link Logistics’ ledelse og flere nøglemedarbejdere i ejerkredsen som 

minoritetsaktionærer. Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen. 

 

Yderligere oplysninger 

Henrik Bonnerup, partner i Polaris, +45 21 66 87 66 

Anders Martens, administrerende direktør i Link Logistics, +45 21 29 85 02 
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Om Link Logistics (www.linklog.dk) 

Link Logistics er Nordens førende kurerspecialist inden for eksprestransport med globale samarbejdsaftaler med de største 

udbydere af kurertransporter. Virksomheden har over 75 medarbejdere og terminaler i Brøndby, Fredericia, Göteborg og 

Stockholm, som i første kvartal 2020 suppleres med en ny terminal i Aarhus. 

Om Polaris (www.polarisequity.dk) 

Polaris er en nordisk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer i veletablerede mellemstore virksomheder i 

Norden. Polaris har siden 1998 rejst 4 fonde med mere end 9 mia. kr. i kapitaltilsagn. Polaris’ investeringsfokus er 

virksomheder med vækst- samt udviklingspotentiale. Polaris har til dato investeret i 41 virksomheder, hertil kommer flere end 

70 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer i dag 13 virksomheder med en samlet omsætning på 7 mia. 

kr. og 5.000 ansatte. 

http://www.linklog.dk/
http://www.polarisequity.dk/

