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Ny stor aktieägare i Freetrailer Group A/S   
 
Axxion S.A har precis meddelat att de för sin underliggande fond har förvärvat 500 000 aktier i 
Freetrailer Group A/S, motsvarande 5,4 % av aktiekapitalet. Det samlade värdet på transaktionen 
ligger på 5,5 miljoner kr, och säljaren är Ambjørner Holding ApS, som ägs av Freetrailers 
grundare Aksel Blomgren Ambjørner. Investeringen i Freetrailer har initierats av Discover 
Capital GmbH.  
 
”På Discover Capital letar vi alltid efter aktier som vi spår har en betydlig tillväxtpotential på lång sikt, 
och därmed även en betydlig avkastningspotential. Freetrailers skalbara affärsmodell och fortsatta 
expansionsmöjligheter matchar de investeringskriterier vi använder oss av för att identifiera spännande 
value cases", säger Tobias Kastenhuber, Aktieanalytiker på Discover Capital.  
 
Philip Filipsen, Group CEO på Freetrailer välkomnar den nya aktieägaren. 
 
”Vi hälsar Axxion S.A välkomna till Freetrailers ägarkrets och ser fram emot en fortsatt konstruktiv 
dialog med både Axxion S.A och Discover Capital GmbH. Vi har precis gått ut med våra betydande 
aktiviteter på den tyska marknaden, så det är otroligt positivt att vi nu har upptäckts av den tyska 
investeringsmiljön och får en matchande internationell ägarstruktur", säger Philip Filipsen.     
 
För mer information om Axxion: www.axxion.lu 
 
För mer information om Discover Capital GmbH: https://www.discover-capital.de/ 
 
För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 
 
Philip Filipsen, Koncern-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.  
 
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full 
flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 
 
Fakta: 
Över 50 samarbetspartner 
Över 300 avhämtningsplatser 
Över 1 600 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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