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ColliCare Logistics åpner sitt andre kontor i Danmark 
 

Albertslund, Danmark, 6. august - ColliCare Logistics ApS har med ansettelsen av Claus Lynge, valgt 

å åpne sitt første kontor i Jylland, beliggende i Brønderslev, nord for Ålborg.  

”Grunnen til at det ble nettopp Nordjylland, er for å knytte Jylland tettere sammen med Norge” 

forteller den administrerende direktør Henrik Nielsen. 

 

ColliCare Logistics åpnet i november 2012 det første kontoret i Danmark beliggende i København, 

den gang med bare én person, men allerede nå består kontoret av syv personer. ”Starten til ColliCare 

Logistics ApS har vært utrolig positiv, det danske markedet har tatt svært godt imot oss til tross for vi 

er et nytt og ukjent navn” uttaler Henrik Nielsen. 

 

I 2013 omsatte ColliCare Logistics ApS for DKK 10,5 mill. og det forventes at de omsetter for mer enn 

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

mange muligheter. Henrik Nielsen fortsetter  ”selv om vi har våre niche områder, så tilbyr vi kunden 

noe annet enn bare hyllevaren, vi lytter etter hva behovet deres faktisk er og setter sammen en 

løsning deretter, det har vært en av årsakene til ColliCares suksess. 

 

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

ColliCare er en hurtig voksende virksomhet og utfordrer de største logistikk tilbyderne. Utover 
hovedkontoret, samt flere filialer i Norge, har selskapet filialer i Sverige, Danmark, Nederland, 
India og Kina.  
 

For ytterlig informasjon 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 

ColliCare Logistics er en innovativ tilbyder av et komplett spekter av logistikktjenester innen shipping, 

spedisjon, lagring og distribusjon. ColliCare har 200 ansatte med avdelinger i Norge, Sverige, Danmark, 

Nederland, Tyskland og Kina. Omsetningen i 2013 var 630 MNOK. Mer informasjon om ColliCare Logistics er 

tilgjengelig på; www.collicare.no 
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