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Strategisk opkøb mere end fordobler LEMANs aktiviteter i Storbritannien
og skaber et endnu stærkere fundament.
TREDJE OPKØB I UK PÅ 2 ÅR
Det er med stor glæde, vi kan offentliggøre, at LEMAN pr. 4. september 2017 har opkøbt MARU
International Ltd. MARU er en solid transportvirksomhed med fokus på europæisk vejtransport,
og som samtidig tilbyder både luft- og søfragt samt logistikløsninger. Virksomheden har
kontorer i Dewsbury og Braintree samt i Coatbridge nær Glasgow.
”MARU er en velkonsolideret virksomhed med høj kvalitet og en produktportefølje, der både
supplerer og understøtter LEMANs nuværende aktiviteter i UK”, udtaler Thomas Krøyer, CEO for
LEMAN Group og supplerer: ”Vi vil nu kunne tilbyde et markant bedre og solidt set-up overalt
i UK - fra Sydengland til Skotland i nord. LEMAN bliver derved mere attraktiv for kunder i hele
Storbritannien samt for partnere og agenter i resten af EU”.
Erhvervelsen af MARU er det 3. opkøb i UK på bare 2 år og dermed endnu et led i LEMANs
strategi om bæredygtig og profitabel vækst gennem ”best-fit” virksomhedsopkøb.

STÆRK VIRKSOMHED – STÆRK VISION
”Det er vigtigt for os at finde den rette partner – en stærk virksomhed med en stærk vision –
som kan være med til at løfte MARU og sikre medarbejdernes fortsatte udvikling. Det glæder os
derfor, at have fundet en ny ejer, som deler vores værdier. Vi er overbeviste om, at sammenlægningen vil bringe mange fordele til både eksisterende og fremtidige kunder,” udtaler
Vaughan Woolfitt, grundlægger og medejer af MARU.
Efter overtagelsen vil det samlede LEMAN og MARU bestå af 160 medarbejdere i UK. De to
virksomheder fusionerer pr. 1. januar 2018, hvor Jesper Thygesen fra LEMAN UK vil fortsætte
som direktør. Både Vaughan Woolfitt og medejer Joe Hemingway fortsætter i virksomheden
efter overtagelsen for at medvirke til den bedste sammenlægning og integration.

LIDT OM LEMAN
LEMAN er en kendt, dansk transport- og logistikvirksomhed med 117 års erfaring og historie.
LEMAN leverer i dag topmoderne logistik, transportservices og tilpassede pharma-løsninger.
Virksomheden beskæftiger knap 800 medarbejdere i Danmark, Storbritannien, Sverige, Norge,
Finland og USA.
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