Axess Logistics: Overtar Auto
Transport Service.
Drammen – 9. april 2022 – Axess Logistics overtar konkursboet til biltransportselskapet
Auto Transport Service. Det innebærer at billeveransene vil gå tilnærmet som normalt.

- Boet har vært i dialog med flere interessenter. Etter intensive forhandlinger aksepterte
boet i går kveld tilbud fra Axess Logistics som vil sikre kreditorfellesskapet og de ansatte på
en meget god måte, sier bobestyrer Lene Langseth i TYR Advokatfirma.

En stopp i driften av Auto Transport Service, som var en stor aktør innen billogistikk i Norge,
ville fått store konsekvenser for mange, ikke minst flere av Axess Logistics sine kunder.

- Jeg er veldig glad for at vi fant en god og fornuftig løsning. En stopp i driften til Auto
Transport Service ville rammet mange av våre kunder, og vi var bekymret for om leveransen
av bilene deres ville stoppe opp. Drammen Havn er nå stappfull av biler som må fraktes bort
innen tirsdag, da det ikke vil være plass til de over tusen nye bilene som kommer da, sier
administrerende direktør Eva Sundberg i Axess Logistics.

Axess Logistics har solid erfaring og alle rutiner på plass for å ivareta både egne og Auto
Transport Service sine kunder. Selskapet kan derfor videreføre virksomheten uten avbrudd
og derved sikre at kundene til Auto Transport Service får levert uten store forsinkelser.

- Hvis mottak og leveransene fra Auto Transport Service nå hadde stoppet opp, ville det
medført ringvirkninger i hele bransjen. Det ville ha stoppet havnetrafikken, ikke bare i
Drammen, men også i flere havner i vår del av Europa. Da stopper også resten av

verdikjeden opp, noe som ikke bare setter arbeidsplassene til begge selskapene i fare, men
også medfører at våre kunder og deres kunder ikke får de bilene de har bestilt, sier
Sundberg.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør Eva Sundberg
Mobil: eva.sundberg@axesslogistics.com
E-post: +47 47 62 11 01

Om Axess Logistics

Axess Logistics er total leverandør til bilindustrien i det Skandinaviske markedet. Axess
Logistics er det eneste billogistikkselskapet som kan tilby Skandinaviske importører og
forhandlere en total logistikkløsning i dette markedet. Våre kunder og samarbeidspartnere
skal oppleve at vi leverer kvalitet i alt vi gjør

For mer informasjon besøk www.axesslogistics.no

