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Freetrailer Group A/S får ny stor aktieägare 
 
Den svenska kapitalfonden Origo Fonder AB har precis gått ut med att deras underliggande fond Origo Quest 
1 har köpt 200 000 aktier i Freetrailer Group A/S, motsvarande 2,1 % av aktiekapitalet. Säljaren är ASD Invest 
ApS, ägt av Freetrailergrundaren Allan Sønderskov Darré. Investeringen i Freetrailer initierades av Origo 
Fonder AB. 
 

”På Origo Fonder letar vi alltid efter exceptionella företag som kan snabba på övergången till en hållbar 

ekonomi. Vi tror att Freetrailer med dess digitala plattform och självbetjänade tjänster kan främja de 

delningsekonomiska principerna och fortsätta konkurrera med den traditionella släputhyrningen i Norden och 

resten av Europa. Vi ser stor potential i Freetrailer under många år framöver,” säger Stefan Roos, 

Investeringsdirektör på Origo Fonder. 

 
Christoffer Ahnemark, Portföljförvaltare på Origo Fonder, instämmer: 
  
”Freetrailer har ett unikt koncept och en stark affärsmodell. Vi ser flera spännande tillväxtmöjligheter för 

företagets framtid. Som aktiv ägare kommer vi på Origo att hjälpa företaget på dess fortsatta tillväxtresa.” 
 
Allan Sønderskov Darré, styrelsemedlem och medgrundare av Freetrailer välkomnar den nya aktieägaren:   
 
"Det är glädjande att vi har utvecklat Freetrailers verksamhet och koncept till en nivå där även institutionella 

investerare anser att Freetrailer är en attraktiv investering och ser framtida potential för vår affärsmodell." 
 
Philip Filipsen, koncernchef för Freetrailer, håller med och tillägger:   
 
”Vi välkomnar Origo Fonder som aktieägare i Freetrailer och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete. Jag är 

glad att ännu en institutionell investerare har bestämt sig för att göra Freetrailer till en del av sin 

investeringsportfölj, det är definitivt en klapp på axeln som vi kan vara stolta över.”  
  
Om Origo Fonder 

 

Origo Fonder är ett oberoende värdepappersföretag som specialiserat sig på aktiva småbolagsinvesteringar i 

Norden. Origo hanterar den prisbelönta aktiehedgefonden lång/kort Origo Quest 1 
För mer information om Origo Fonder, gå till www.origofonder.se 
 
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 missionen att göra det enkelt att reservera och låna en 
släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform.  
 
Med en 100% självbetjänande lösning via Freetrailer appen och elektroniskt lås ges Freetrailers kunder 
och samarbetspartners full flexibilitet och idag har mer än 4 miljioner 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 60 samarbetspartner 
Över 450 avhämtningsplatser 
Över 2 100 släpvagnar  
Över 600 000 Uthyrningar 
 
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.  
Ticker code: FREETR 
 

 


