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Transportören etablerar sig i Jönköping genom förvärv av L&L Distribution i
Jönköping AB.

Den 5 Juni 2019 förvärvade Transportören samtliga aktier i L&L Distribution och etablerar sig därmed i
Jönköping.
Med egen crossdocking-terminal och 20-talet distributionsbilar i regionen så kommer L&L – numer
Transportörens kontor i Jönköping – att fortsätta sitt arbete med regional distribution, men framöver även
satsa på fjärrtrafik till och från Jönköpingsregionen.
-

”Vi på L&L har sedan en tid tillbaka haft viljan att utvecklas till något större och med bredare utbud. Med
Transportören som ägare ingår vi nu i en organisation som på allvar kan sätta igång fjärrtrafiker över hela landet
med Jönköping som bas – något vi tror är efterlängtat bland både Transportörens och L&L:s befintliga kunder.”
säger Magnus Löfgren på L&L Distribution.

Transportören har under många år haft ett nära samarbete med L&L som underleverantör i regionen, och
ser på L&L som en mycket kompetent och väl ansedd aktör som passar perfekt in i Transportörens
verksamhet och företagskultur.
-

”Vår vision är inte bara att stärka Transportörens position i Jönköping, utan att satsa på att bygga upp ett större
fjärrtrafiknät som täcker hela Sverige och Europa från Jönköping. L&L har med centralt belägen terminal och
pålitliga medarbetare varit ett självklart val för många traileroperatörer och speditörer som behövt hjälp med
utkörningar i Jönköpings, Västergötland, Östergötland och Kronobergslän. Framledes kommer samma terminal
kunna ombesörja vidaretransport till hela landet!” säger Niclas Berndtson, VD på Transportören AB

Befintliga avtal och åtaganden löper på likt tidigare, men övertas av Transportören när verksamheterna
under hösten integreras.
Med anledning av förvärvet rekryterar bolaget aktivt trafikledare för fjärrtransporter.
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Fakta L&L Distribution i Jönköping AB
L&L Distribution startades 1994 av Magnus och Peter Löfgren. Man ville erbjuda en produkt som
saknades på marknaden, nämligen dag 0 leveranser i neutral regi. Satsningen lyckades och L&L blev snabbt
ett etablerat namn i branschen. Omsättningen i bolaget uppgår till ca 28 MSEK.
Läs mer: www.lld.se

Fakta Transportören AB
Transportören är ett privat, svenskägt transport- & logistikföretag med säte i Göteborg. Sedan starten
1989 har de skaffat sig en stark position bland de transportförmedlare som finns i Sverige. Företaget har
sedan ett generationsskifte 2011 breddat sitt tjänsteutbud till att omfatta 4PL, parti- & styckegods, full loads,
lager och crossdocking-terminaler. Sedan 2005 är bolagets verksamhet certifierad i enlighet med ISO 9001
(kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Omsättningen uppgår till 220 MSEK.
Läs mer: www.transportoren.se
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