
 

PRESS RELEASE 

            

 

ColliCare Logistics åbner sit andet kontor i Danmark 
 

Albertslund, Danmark, 6. august - ColliCare Logistics ApS har med ansættelsen af Claus Lynge, valgt 

at åbne det første kontor i Jylland beliggende i Brønderslev, nord får Ålborg.  

”Grunden til at det blev lige netop Nordjylland, er for at knytte Jylland tættere sammen med Norge” 

fortæller den administrerende direktør Henrik Nielsen. 

 

ColliCare Logistics åbnede i November 2012 det første kontor i Danmark beliggende i København 

med bare én person, men allerede i dag består kontoret af syv personer.  

”Starten af ColliCare Logistics ApS har været utrolig positiv, det danske marked har taget rigtigt godt 

imod os til trods for vi er et nyt og ukendt navn” udtaler Henrik Nielsen.  

 

I 2013 omsatte ColliCare Logistics ApS for DKK 10,5 mio. og det forventes at omsætte for mere end 

DKK 30 mio. i 2014. ColliCare Logistics har derfor store forventninger til det danske marked og ser 

mange muligheder. Henrik Nielsen fortsætter ”selvom vi har vores niche områder, så tilbyder vi 

kunden andet end bare hyldevaren, vi lytter efter hvad behovet rent faktisk er og sætter en løsning 

sammen derefter, det har været en af årsagerne til ColliCare’s succes”.  

 

 
Area sales manager Claus Lynge (tv) og adm. Direktør Henrik Nielsen (th) 

ColliCare er en hurtigt voksende virksomhed og udfordrer de største logistik udbydere. Udover 
hovedkontoret samt flere filialer i Norge, har selskabet filialer i Sverige, Danmark, Holland, India og 
Kina.  
 

For yderligere information, venligst kontakt : 

Administrerende Direktør Danmark Henrik Nielsen; +45 45 28 18 04 32, e-mail; Henrik.nielsen@collicare.dk  

Area Sales Manager Claus Lynge +45 28 70 26 98, e-mail; claus.lynge@collicare.dk 

 

Om ColliCare Logistics AS 

ColliCare Logistics er en innovativ logistik udbyder af et komplet sortiment af logistik produkter inden for 

shipping, spedition, lager og distribution. ColliCare har 170 medarbejdere med afdelinger i Norge, Sverige, 

Danmark, Holland og Kina. Omsætningen i 2013 var € 80.000.000. 

Yderligere information om ColliCare Logistics er tilgængelig på; www.collicare.dk 
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