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Freetrailer omorganiserar sin europeiska verksamhet 
 
Efter 16 år i spetsen för Freetrailer koncernen och senast för Freetrailers internationella 
expansionsplaner, har Allan Sønderskov Darré valt att avsluta sitt arbete, men kommer även 
fortsättningsvis att sitta i styrelsen. Freetrailers styrelseordförande och tidigare IKEA-VD:n 
Mikael Bartroff tar över ansvaret för koordinationen av Freetrailers internationella expansion. 
 
Allan Sønderskov Darré, Freetrailers grundare, har valt att stiga ner från sin position från och med den 
30 april 2020, men kommer att finnas kvar på Freetrailer som evangelist, majoritetsaktieägare och 
styrelseledamot. 
 
Mikael Bartroff tar samma dag över rollen som ansvarig koordinator för Freetrailers internationalisering. 
Han och Allan Sønderskov Darré kommer att arbeta sida vid sida fram till den 30 juni för att garantera 
att de pågående dialogerna fortskrider och att de uppbyggda relationerna i Europa bevaras. Samtidigt 
fortsätter rekryteringsprocessen i samband med anställningen av en chef för den tyska marknaden. De 
första större avtalen i Tyskland förväntas kunna offentliggöras under Q3 2020. 
    
“Freetrailer har blivit vuxet och kan stå på egna ben, och behöver inte längre mina kunskaper. Mitt 
hjärta brinner för innovation och uppstart, och det kommer jag att ägna 100 % av tiden till som 
mentor/investerare eller styrelseledamot inom start-upmiljön. Det är ett beslut som varit på gång länge, 
och nu kände jag att tiden var inne. 
 
Freetrailer och utveckling av Freetrailer konceptet har varit mitt liv under de senaste 16 åren, och som 
grundare och majoritetsaktieägare kommer mitt hjärta alltid att slå för Freetrailer. Jag kommer att 
fortsätta sitta i styrelsen, där jag kommer att bidra med mina förslag på innovation och nytänkande”, 
säger Allan Sønderskov Darré. 
 
Styrelseordförande Mikael Bartroff har en lång internationell erfarenhet från sitt arbete som toppchef för 
Inter-IKEA, där han bl.a. arbetade med tillväxt och skalning av affärskoncept ur ett internationellt 
perspektiv. 
 
“Jag ser fram emot en period där jag koordinerar den europeiska lanseringsstrategin i samarbete med 
Freetrailers ledning, och här är mina egna erfarenheter av kundvärdet för Freetrailer-konceptet otroligt 
bra att ha med från mitt tidigare arbete inom Inter-IKEA-koncernen”, säger styrelseordförande Mikael 
Bartroff. 
  
 
För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 
 
Philip Filipsen, VD  
e-post: pf@freetrailer.com  
Telefon: +45 40 90 17 85 
 
Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn 



gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas 
förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, MIO och 24Storage för att nämna några. 
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full 
flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 
 
Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning 
av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av 
konceptet. 
 
Fakta:  
Över 40 samarbetspartner 
Över 250 avhämtningsplatser 
Över 1 500 släpvagnar 
 
Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global 
potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 
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