Hvidovre, 27. marts 2019

Pressemeddelelse
Nordic Transport Group A/S (NTG) leverer
rekordresultat for 2018, præsenterer Eivind
Kolding som ny bestyrelsesformand og planlægger
børsnotering i 4. kvartal 2019
2018 blev endnu et rekordår for NTG
NTG, en hurtigt voksende dansk transport- og logistikkoncern, leverede i 2018 - for
ottende år i træk siden grundlæggelsen i 2011 - en markant fremgang i årets
omsætning og indtjening.
Omsætningen steg 56% til DKK 4,5 mia., positivt påvirket af opkøbet af schweiziske
Gondrand Group i april 2018. I divisionen Road & Logistics steg omsætningen 47% til
DKK 3,6 mia., mens omsætningen i divisionen Air & Ocean steg 112% til DKK 871 mio.
Bruttofortjenesten steg 61% til DKK 877 mio., mens driftsresultatet (EBIT før særlige
poster) steg 20% til DKK 189 mio. EBIT-marginen (før særlige poster) blev 4,2% i 2018.
I 2019 forventer NTG en fortsat positiv vækst i både omsætning og indtjening (EBIT
før særlige poster).
Regnskabet for 2018 forventes godkendt og offentliggjort på NTGs ordinære
generalforsamling den 4. april 2019.

Eivind Kolding bliver ny formand for bestyrelsen i NTG
I forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i NTG indstilles det,
at Eivind Kolding indvælges i bestyrelsen, og at bestyrelsen efterfølgende
konstituerer sig med Eivind Kolding som formand.
Eivind Kolding (59 år) har en lang karriere i dansk erhvervsliv, hvor han blandt andet
har været CFO i A.P. Møller-Mærsk, CEO for Mærsk Line samt efterfølgende
ordførende direktør for Danske Bank og direktør i Novo A/S.
Eivind Kolding udtaler: ”NTG er en spændende virksomhed, som med sin unikke
forretningsmodel, iværksættervilje og ikke mindst evne til vækst, er en sjælden - og
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lidt ukendt - succeshistorie i dansk erhvervsliv. Jeg glæder mig til sammen med den
øvrige bestyrelse og ledelse at bidrage til den videre, spændende vækstrejse.”
Eivind Kolding afløser Morten Mathiesen som bestyrelsesformand. Morten
Mathiesen har, som medlem af bestyrelsen og finansiel investor fra 2012 til i dag,
spillet en central rolle i udviklingen af NTG, hvor selskabet i samme periode har haft
en årlig gennemsnitlig omsætningsvækst på ca. 48%.
Morten Mathiesen udtaler: ”Vi er nået langt over de sidste fem år, og det er med
stolthed, at jeg nu giver formandsstafetten videre til Eivind, som har alle de
kvaliteter, som NTG har brug for i den næste fase af selskabets rejse, herunder et
stort og grundigt kendskab til rammebetingelserne for et børsnoteret selskab.”
NTG planlægger børsnotering i 4. kvartal
Den 31. maj 2018 offentliggjorde NTG et frivilligt, offentligt overtagelsestilbud til
aktionærerne i NeuroSearch A/S (NeuroSearch) med henblik på at sammenlægge
selskaberne og herefter ændre navn og videreføre alle NTGs aktiviteter i det
fortsættende, børsnoterede selskab. Købstilbuddet blev efterfølgende anbefalet af
bestyrelsen i NeuroSearch, der tidligere havde annonceret, at såfremt der ikke
fremkom et tilfredsstillende købstilbud på NeuroSearch, ville bestyrelsen anbefale en
frivillig likvidation af selskabet. Nordic Transport Group Holding A/S er i dag den
største aktionær i NeuroSearch med en aktiepost på 22,95%.
Der vil blive fremsat forslag til den ordinære generalforsamling i NeuroSearch den 29.
april 2019 med henblik på at kunne gennemføre en sammenlægning af NeuroSearch
og NTG i 4. kvartal 2019.
De fuldstændige forslag, inklusive motivation og NeuroSearch-bestyrelsens
anbefalinger, vil blive offentliggjort når NeuroSearch officielt indkalder til ordinær
generalforsamling, hvilket senest vil ske den 5. april 2019.
Under forudsætning af at forslagene vedtages på NeuroSearchs ordinære
generalforsamling, og der indgås en endelig aftale om sammenlægning mellem
NeuroSearch og NTG, forventes et prospekt offentliggjort i forbindelse med
sammenlægningen af NeuroSearch og NTG og den efterfølgende notering af de nye
aktier på Nasdaq Copenhagen inden udgangen af 4. kvartal 2019.
Danske Bank og Nordea er valgt som finansielle rådgivere for NTG.
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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
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