
 

Nordic Transport Group A/S 
Hammerholmen 47-49 
DK-2650 Hvidovre 
Tlf. +45 7634 0900 
www.ntg.dk 
CVR.nr. 36471573 

Hvidovre, 5. april 2019 

 
 
Pressemeddelelse  
 
 
Årsrapport 2018  
 
 
Markant omsætnings- og indtjeningsfremgang 
 
Aktionærerne i Nordic Transport Group A/S (NTG) har på selskabets ordinære 
generalforsamling godkendt selskabets årsrapport for 2018, som endnu engang 
udviste markant fremgang i både omsætning og indtjening. 
 
Omsætningen steg med 56% til DKK 4,5 mia. (DKK 2,9 mia.), positivt påvirket af 
opkøbet af schweiziske Gondrand Group i april 2018. I divisionen Road & Logistics 
steg omsætningen 47% til DKK 3,6 mia. (DKK 2,5 mia.), mens omsætningen i 
divisionen Air & Ocean steg 112% til DKK 871 mio. (DKK 410 mio.). Justeret for opkøb 
var NTGs organiske omsætningsvækst på 13%.  
 
Bruttofortjenesten steg 61% til DKK 877 mio. (DKK 546 mio.), mens driftsresultatet 
(EBIT før særlige poster) steg 20% til DKK 189 mio. (DKK 158 mio.). EBIT-marginen (før 
særlige poster) blev 4,2% (5,4%) i 2018.  
 
I 2019 forventer NTG ligeledes positiv vækst i både omsætning og indtjening (EBIT før 
særlige poster). 
 
Mikkel Fruergaard, CEO for Air & Ocean udtaler:  
”2018 var et skelsættende år for NTG, hvor specielt opkøbet af schweiziske Gondrand 
Group øgede vores samlede forretningsomfang betydeligt, samtidig med at vi evnede 
at drive tocifret organisk vækst i vores eksisterende forretning. Integrationen af 
Gondrand - samt de øvrige mindre opkøb vi foretog i 2018 - forløber planmæssigt og 
forsætter ind i 2019, hvilket allerede nu har givet os mulighed for at tilbyde endnu 
bedre service på endnu flere geografiske markeder.” 
 
Mikkel Fruergaard fortsætter: 
”Det er ikke kun i omsætning, indtjening og antal geografiske markeder, at NTG 
vokser. Vi servicerer også større og mere internationale kunder, der efterspørger 
komplette transportløsninger, hvilket passer fint med vores ambition om at være en 
foretrukken og betroet transport- og logistikpartner. NTG handler helt 
grundlæggende om at tilbyde omkostningseffektive transport- og logistikydelser, der 
overgår vores kunders forventninger. Det kræver dygtige, motiverede og innovative 
medarbejdere, der hele tiden er villige til at flytte grænserne for god kundeservice.” 
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Læs hele årsrapporten for 2018 her 
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Om NTG 
Nordic Transport Group A/S, der blev grundlagt i 2011, er hurtigt vokset til en førende 
international speditør, der opererer fra over 100 kontorer med flere end 1.300 ansatte 
i 31 lande. Læs mere på www.ntg.dk  

https://ntg.dk/wp-content/uploads/NTG_Annual_Report_2018-web.pdf
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