
 

INTERFJORD A/S overtager aktiemajoriteten i Air Truck Sea Cargo A/S. 

 
Med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2021 overtager INTERFJORD A/S aktiemajoriteten i Air Truck Sea Cargo 

A/S. 

 

Den hidtidige medejer og direktør, Henrik Høgholm Jensen ønsker at få mere tid til nye projekter udenfor 

transportbranchen og har derfor ønsket at sælge sin aktiemajoritet. Sammen med den øvrige ejerkreds er 

der indgået aftale med transportkoncernen INTERFJORD.  

 

Henrik Høgholm Jensen afløses på direktørposten af partner Thomas Smith Hansen og frem til sin fratrædelse 

den 31. juli 2021 overdrager Henrik sine hidtidige arbejdsopgaver samt kunde og leverandør relationer til det 

øvrige team. 

 

INTERFJORD A/S overtager 55 % af aktierne og de nuværende aktionærer Daniel Gamborg og Thomas Smith 

Hansen forbliver aktionærer. 

 

Air Truck Sea Cargo A/S med kontor i Nørresundby beskæftiger 10 medarbejder primært specialiseret i 

landevejstransporter, herunder stykgods, part- og full-loads til og fra Sverige og Norge. 

 

INTERFJORD er en partnerejet transportkoncern med 110 medarbejdere fordelt på kontorer i Glyngøre (HQ), 

Stavanger, Frederikshavn, Randers, Krakow og full-service udbyder af transportprodukter indenfor landevej 

i Europa samt kurér, special express, projekt samt luft- og sø world wide.  

 

Vi har store ambitioner på vegne af Air Truck Sea Cargo A/S og ser stort potentiale og styrkelse af vores 

aktiviteter på det nordiske marked. Virksomhedens værdier og set up passer perfekt ind i vores strategi om 

fortsat vækst, udvikling og værdiskabelse for eksisterende og nye kunder. 

 

Samtidig overtager vi en veldreven virksomhed i Nørresundby med et team på 10 dygtige medarbejdere, som 

vi ser frem til at udvikle virksomheden sammen med og vi fastholder vores strategi som en partnerejet 

organisation med Daniel og Thomas som partner i koncernen udtaler Partner og Group Managing Director 

Jens Holmgaard Pedersen 

 

Hos Air Truck Sea Cargo A/S er der også stor glæde. Vi ser frem til et nyt kapitel med spændende muligheder, 

og det har samtidig været vigtigt for alle parter at finde en virksomhed der matcher virksomhedens værdier 

som høj kvalitet og personlig service. Sammen med vort team, ser vi frem til at udvikle forretningen med en 

stærk organisation udtaler Daniel Gamborg og Thomas Smith Hansen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Air Truck Sea Cargo A/S    INTERFJORD A/S 

 

Thomas Smith Hansen     Jens Holmgaard Pedersen 

Partner, Direktør    Partner, Group Managing Director 


