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DSV køber UTi Worldwide Inc.
Det er en stor glæde at kunne meddele, at DSV’s køb af UTi Worldwide Inc. nu er endeligt gennemført
med godkendelse af UTi’s aktionærer og samtlige konkurrencemyndigheder.

Jens Bjørn Andersen, CEO, kommenterer
"Vi er stolte af at kunne byde kunder og UTi-medarbejdere velkomne til DSV. Jeg er helt sikker på, at
sammenlægningen af de to selskaber vil blive en succes; og med vores fælles netværk vil vi være i stand til at
skabe spændende nye muligheder for både kunder og medarbejdere. Vi skal nu i gang med
integrationsprocessen, samtidig med at vi holder fokus på fortsat at levere høj service til alle vores kunder. I takt
med at processen skrider frem, vil DSV og UTi’s kommercielle aktiviteter blive forenet og markedsført som
DSV.”

Vi skaber et af verdens stærkeste transport- og logistiknetværk
Opkøbet forøger DSV’s nettoomsætning med 50 % og gør dermed det nye DSV til den fjerdestørste
speditionsvirksomhed i verden. Herudover får det nye DSV en større geografisk tilstedeværelse og et bredere
forretningsmix - foruden:





+40.000 medarbejdere
+80 lande
+1.000 kontorer og logistikfaciliteter
2
4,7 mio. m lager

Opkøbet har desuden markant styrket vores globale markedsposition, når det gælder vores Air & Sea-division,
så vi bliver hhv. verdens sjette- og syvendestørste speditør på sø og luft. Samtidig får vores logistik-division,
Solutions, en global dimension, ligesom vi udvider vores vejtransport- og distributionsaktiviteter til at dække
Europe, Nordamerika, Afrika og Asien. Sidst men ikke mindst kan det nye og større DSV tilbyde stærke
kompetencer inden for branchespecialerne Automotive, Healthcare/Pharmaceuticals, Energy etc.
Med udgangspunkt i de mange ligheder i forretningsområde, organisation og kultur koblet med grundige
forberedelser forventer vi at kunne integrere de to virksomheder godt og effektivt.

Kontakt os for interviews og yderligere information
Tina J. Hindsbo, Media Relations Manager, 43 20 36 63, eller Flemming Ole Nielsen Director, IR and Corporate
Communication, 43 20 33 92, eller press@dsv.com.
Find mere information på www.dsv.com/press og www.mynewsdesk.com/dsv-corporate-news.

DSV – Global Transport and Logistics
With offices and facilities in more than 80 countries on six continents, we provide and run supply chain solutions for thousands of companies
on a daily basis. Our reach is global, yet our presence is local and close to our customers. Read more at www.dsv.com

