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Polaris investerar i Link Logistics
Polaris har ingått ett avtal med Link Logistics ägare om att förvärva aktiemajoriteten i företaget. Link Logistics är Nordens
ledande logistikpartner inom expresstransporter med globala samarbetsavtal med de största leverantörerna av
pakettransporter. Företaget har över 75 anställda och terminaler i Brøndby, Fredericia, Göteborg och Stockholm. Under första
kvartalet 2020 kommer dessa att kompletteras med en ny terminal i Århus.
Link Logistics största affärsområden omfattar unika transportlösningar inom internationella expresstransporter. Företagets
outsourcing-lösningar inom avancerade företagstransporter och e-handel bidrar också till ökad omsättning och intäkter.
Sedan 2015 har Link Logistics genererat en genomsnittlig årlig tillväxt på över 9 procent och år 2019 kommer intäkterna att
uppgå till cirka 250 miljoner danska kronor med ett rörelseresultat (EBITDA) på cirka 23 miljoner danska kr.
”Link Logistics har etablerat en stark marknadsposition och skapat en stabil tillväxt baserat på ett unikt koncept som vi
kommer att arbeta mot för introducera på intressanta utländska marknader under de kommande åren. Med sitt skarpa fokus
på kundservice och branschens ledande IT-plattform erbjuder Link Logistics en optimal lösning med en enda kontaktpunkt,
vilket gör det möjligt för kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och undvika administration och tunga investeringar i
logistik och lager”, säger Henrik Bonnerup, partner på Polaris.
Marknaden för expressleveranser upplever just nu en stark tillväxt som drivs av globala trender med bland annat stora
framgångar inom e-handel. Det finns en tydlig tendens att kunder runt om i världen efterfrågar en totallösning med översikt
över priser och tjänster genom enkla IT-baserade lösningar. Link Logistics kommer att påskynda tillväxten av det nuvarande
Link-konceptet genom fortsatt organisk tillväxt och fokus på förvärvsmöjligheter i Europa, USA och Asien.
”Vi har skapat en stark plattform med goda möjligheter att utveckla verksamheten på nya marknader och vi ser fram emot
samarbetet med Polaris. Det kommer att ge oss tillgång till det kapital och den kunskap som behövs för att utvidga och
internationalisera företaget. Samtidigt har den konstruktiva dialogen med Polaris visat att vi delar värderingar och en
grundläggande övertygelse om att service och proaktivitet gentemot kunder och leverantörer är avgörande för att lyckas i vår
bransch”, säger Anders Martens, VD för Link Logistics.
Polaris investerar i Link Logistics för att påskynda tillväxten, och ägarförändringen leder inte till några förändringar inom Link
Logistics ledning eller organisation, och befintliga samarbetsavtal och kundrelationer är oförändrade.
”Jag är väldigt glad över att kunna överföra ägandet av Link Logistics till en ansedd och stabil ägare som Polaris samt
nyckelpersoner som tillsammans med de anställda har skapat en unik kundorienterad verksamhet med en ljus framtid. Jag är
övertygad om att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta och påskyndas under de kommande åren”, säger Mette
Tofte-Jeppesen, styrelseledamot och huvudägare i Link Logistics.
I samband med transaktionen ansluter sig Link Logistics ledning och flera nyckelpersoner till ägargruppen som
minoritetsägare. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.
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Om Link Logistics (www.linklog.dk)
Link Logistics är Nordens ledande logistikpartner inom expresstransporter med globala samarbetsavtal med de största
leverantörerna av pakettransporter. Företaget har över 75 anställda och terminaler i Brøndby, Fredericia, Göteborg och
Stockholm. Under första kvartalet 2020 kommer dessa att kompletteras med en ny terminal i Århus.
Om Polaris (www.polarisequity.dk)
Polaris är en nordisk kapitalfond med huvudkontor i Köpenhamn som investerar i väletablerade och mellanstora företag i hela
Norden. Sedan 1998 har Polaris samlat 4 fonder med mer än 9 miljarder kronor i kapitalåtaganden. Polaris investeringsfokus
är företag med tillväxt- och utvecklingspotential. Hittills har Polaris investerat i 41 företag, varav mer än 70 ytterligare
investeringar har gjorts i portföljbolagen. Polaris äger idag 13 företag med en total omsättning på 7 miljarder kronor och 5 000
anställda.
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