Blue Equity investerer i DTK Group
Blue Equity indgår partnerskab med DTK’s grundlæggere Susanne & Peter Provstgaard samt
CEO Steen Sørensen. DTK Group er en af de hurtigst voksende transport- og logistikvirksomheder inden for køle- og industrigodstransport samt lager- og logistikløsninger.
DTK blev stiftet i 1991 af Susanne & Peter Provstgaard, der stod i spidsen for virksomheden indtil
Steen Sørensen i 2016, som led i et begyndende generationsskifte, blev ansat som direktør i DTK og
senere som medejer og direktør i DTK Group.
DTK Group har via dygtige og engagerede medarbejdere og partnere i driftsselskaberne DTK Road
A/S, DTK Frigo A/S, DTK Frigo UK Ltd, DTK East A/S, DTK Logistics GmbH samt DTK A/S de seneste
fire år gennemgået en større strategisk udvikling. Koncernen har via fokus på organisk vækst i de
eksisterende forretningsområder samt etablering af ny partnerselskabsstrategi i DTK Group, realiseret
stor vækst i nye geografier og transportsegmenter, såsom Skandinavien, levnedsmidler og senest
Østeuropa. En udvikling, der supplerer og komplementerer de eksisterende lager- og logistikaktiviteter
samt kontinenttrafikker i DTK A/S & DTK Logistics GmbH. DTK betjener i ind- og udland en række
kendte og store kunder, som stiller store krav til leveringssikkerhed, kvalitet, relation og effektivitet.
For at bevare og styrke DTK-koncernens positive udvikling har der gennem et stykke tid været arbejdet
med at finde en model for den fremadrettede ejerstruktur. Løsningsmodellen skulle imødekomme
Susanne og Peters ønske om fortsættelse af det gradvise generationsskifte kombineret med fortsat at
være en del af DTK-koncernen, både som ejere og ansættelsesmæssigt.
”Det har været afgørende at finde en investor, der både mentalt, styrkemæssigt og ikke mindst også
menneskeligt kan være en god, solid og ambitiøs sparringspartner i den fortsatte udvikling af DTKkoncernen”, udtaler Susanne Provstgaard, bestyrelsesformand og grundlægger af DTK.
”DTK får i Blue Equity en kompetent partner, der deler vores værdier, og som giver os et godt
fundament til fortsat profitabel ekspansion. Partnerskabet med Blue Equity giver mulighed for at sætte
mere tryk på forretningsudviklingen i de eksisterende forretningsområder, styrke vores organisatoriske
og digitale kompetencer, forøge investeringer i nye forretningsområder og -partnerskaber, og dermed
accelerere vores vækst. Vi glæder os til samarbejdet med Blue Equity, og ser frem til at bringe
virksomheden til næste niveau”, udtaler Steen Sørensen, CEO og medejer i DTK Group.
”Vi er i Blue Equity meget stolte af at være valgt som partner i videreudviklingen af DTK Group. DTK har
en spændende forretningsmodel og en interessant markedsposition skabt af dygtige og engagerede
medarbejdere og partnere, stærke kunderelationer og et solidt forretningssystem. Et godt fundament for
fortsat sund vækst,” udtaler Thomas Bonde, partner i Blue Equity.
Det er derfor med stor glæde og stolthed, at vi kan informere om Blue Equity indtræder som
minoritetsaktionær i DTK Group - fremadrettet vil Steen Sørensen eje 40%, Susanne & Peter
Provstgaard 20% samt Blue Equity 40%. Den nye ejerstruktur kræver godkendelse af Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen. Ejerstruktur i DTK’s partnerselskaber er uændret.
Den daglige ledelse i partnerselskaberne og i DTK Group fortsætter uændret.
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
DTK Group, CEO og partner Steen Sørensen, tlf. + 45 2043 7925. Se også www.dtk.dk
Blue Equity, partner Thomas Bonde, tlf. +45 2228 3719. Se også www.blue.dk

