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Medvetenhet om People´s Business kombinerat med modern 
teknologi driver ambitiösa FREJA mot nya mål 
 
Transport- och logistikföretaget FREJA Transport & Logistics Holding A/S presenterar ett tillfredställande 
resultat för 2017. Dotterbolagen i Norge och Finland levererar resultat som är över marknadens nivå. FREJA 
har under 2017 investerat kraftigt – både i organisationen och i ny teknik. En tydlig medvetenhet om att 
transporter är People´s Business gör att det är fortsatt fokus på att skapa starka relationer med kunderna. 
Ambitionerna är starka i det danska transportföretaget. Köpet av Transcargo och de nya möjligheter som det 
medför är också en god grund till att bevara optimismen framöver. 
 
FREJA koncernen fortsätter den positiva resultatutvecklingen för 2017 

FREJA Transport & Logistics Holding A/S redovisar en omsättningsökning från 2016 till 2017 på 5%. Den 
totala omsättningen för 2017 uppgår till 342 miljoner euro. 

 
EBIT uppgår till 5,58 miljoner euro år 2017 jämfört med 6,35 miljoner euro för år 2016. Resultat före skatt 

uppgår till 7,97 miljoner euro jämfört med 6,16 miljoner euro 2016. 
 

Koncernens egenkapital har vuxit från 28,44 miljoner euro 2016 till 33,89 miljoner euro 2017. Soliditetsgra-

den stiger från 33,9% till 37,2% i slutet av 2017. Utvecklingen hos dotterföretagen i Norge och Finland är 
mycket positiv, medan Sverige inte lever upp till förväntningarna för 2017. Vi har reagerat på den negativa 

trenden med en omstrukturering av den svenska ledningen och har anställt en ny VD och HR Manager. Sjö & 
Flyg avdelningen har stärkts upp med nya resurser, likaså har säljorganisationen trimmats. Detta ger oss 

förväntning om att Sverige i framtiden kommer att bidra till koncernens fortsatta utveckling på den internat-

ionella transportmarknaden. Även Danmark har investerat i nya affärsområden och kunskapsresurser. I Kina 
har utvecklingen varit stabil och den 1 september 2017 öppnade vi kontor i Guangzhou. 

 
Trots stora investeringar i ny teknologi är transporter fortfarande People´s Business 

Under de senaste 10 åren har FREJA investerat kraftigt i IT-plattformen och 2017 är inget undantag. Vi inve-
sterar både för att optimera vårt eget företag och göra oss konkurrenskraftiga, men också för att säkra våra 

kunder i deras värdekedja. Vi medverkar i ett forskningsprojekt om utbyte av data med kunder och leveran-

törer. Vi förväntar oss att slutprodukten av projektet vill ge betydande ekonomiska fördelar för alla parter 
och därmed vara med att lyfta den danska transportbranschen.  

 
”Vårt fokus är att fortsätta utveckla långvariga relationer med såväl kunder som leverantörer. Trots vårt 

arbete med effektiviseringar är vi fullt medvetna om att människan är den viktigaste resursen i samarbetet – 

transport är People´s Business. Nyckelorden i vårt arbete är öppenhet, tillit och trovärdighet. Vi har alltid 
drivit vår verksamhet utifrån starka värderingar. Vi arbetar dagligen för att göra skillnad för våra kunder och 

se till att vi tillsammans blir lite bättre varje dag”, säger Jörgen Hansen, ägare och CEO i FREJA koncernen. 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Beredskap och fortsatta ambitioner präglar dagordningen i det hungriga danska företaget 

”Ett förnuftigt årsresultat för 2017, men vi är både beredda och har ambitionerna att visa att vi kan göra det 

ännu bättre. Försäljning och hyra tillbaka fastigheten i Tumba (Sverige) har säkrat oss ett rekordresultat för 
2017. Under kommande år är det integrationen av Transcargo verksamhet i danska Padborg och vår nya 

position på den polska marknaden som kommer att ha störst fokus och vill säkra såväl tillväxt i omsättning 
som i resultat. Vi har plattformen och är klara till att skörda frukten av de senaste årens massiva investe-

ringar i FREJA. Skulle det finnas ytterligare konsolideringsmöjligheter så är vi redo att ”ta en titt” på det”, 

avslutar Jörgen Hansen. 
 

 
 

FREJA grundades 1985. Med huvudkontor i Skive och 23 kontor placerade i Danmark, Norge, Sverige, Fin-

land, Polen och Kina är vi idag Nordens största privatägda transport- och logistikföretag. Vi bygger vår verk-
samhet på effektivitet och flexibilitet och erbjuder skräddasydda transport- och logistiklösningar. Trovärdig-

het, flexibilitet och effektivitet är vår väg till målet om att skapa värdetillväxt för FREJA, våra kunder och 
samarbetspartners.  

FREJA sysselsätter i nuläget ca 750 medarbetare och förväntar sig en omsättning 2018 på ca 442 miljoner 
euro. 
 


