PRESSEMEDDELELSE:

11 selskaber med rødder i shipping og logistik skifter navn
og bliver til ét!
Shipping.dk, der de seneste år er vækstet markant med tilføjelse af flere selskaber
og lige så mange navne, samler nu alle under ét. Gruppens nye navn er kort og
godt SDK.
Udover navneskiftet til SDK er alt, som det plejer at være. Vi skifter udelukkende navn for, at vi som ét selskab - kan give vores kunder de mest effektive løsninger – pakket ind i den samme gode
service som hidtil, beretter CEO Søren Gran Hansen, SDK A/S.
Fra 23 kontorer i 5 lande faciliterer 350 medarbejderne i SDK A/S samtlige aktiviteter inden for
shipping, chartering og logistik samt services til cruiseindustrien. Samlet omsætter gruppen for
over 1 milliard kroner og betegner sig selv som en dynamisk enhed i vækst. En vækst, som blandt
andet kommer af de seneste års udvidelse af selskabsporteføljen. En vækst, som vil fortsætte.

Den lille driftige skibsmægler er vores bannerfører
- At vi tager hånd om samtlige aktiviteter inden for shipping, chartering, logistik og services til
cruiseindustrien, bliver ikke på bekostning af vores lokale nærvær, pointerer Søren Gran Hansen.
Han fortsætter: Med rødder i det maritime Danmark kan vores historie dateres tilbage til 1876. Til
en lille lokal skibsmæglervirksomhed i Fredericia, der med tiden har udviklet sig til at blive en
væsentlig spiller på markedet for shipping og logistik. Denne lokale nærhed er vigtig for os at holde
i hævd. Netop derfor har vi valgt at være lokalt forankret i et regionalt setup, der gør det muligt for
os at handle hurtigt på kundernes behov – blandt andet ved at trække på vores globale netværk.
Når du som kunde kontakter os, er det også efter navneskiftet stadig de samme medarbejdere og
kontaktpersoner, du møder.
SDK er en del af den familieejede USTC-koncern, som i seneste regnskabsår omsatte for 54
milliarder kroner og beskæftiger 1.700 medarbejdere. En international koncern, der udover
shipping og logistik blandt andet beskæftiger sig med køb, salg og formidling af brændstof til skibe
samt tankskibsrederi. - Som en del af USTC-koncernen og i SDK-regi, ser vi frem til fortsat at tilbyde
alle vores kunder favorable fordele og nye muligheder, slutter Søren Gran Hansen.
Se gerne vores korte film om navneskiftet og vores nye website på sdkgroup.com.
Kontakt
For yderligere information eller en personlig kommentar er du velkommen til at kontakte Søren
Gran Hansen, CEO SDK A/S på telefon +45 7620 5021 eller mail sgh@sdkgroup.com.
Følgende selskaber skifter navn:
Shipping.dk A/S Thomas Wang A/SDK Control TransFargo ABFrederikshavn Shipping
Franck & Tobiesen J. Gotfred Jensen ShippingRanders Agencies ApSF.A. Carstens 
Rasmus Christensen Shipping ApS Waterway Chartering ApS Chr. Rørholms Eftf. ApS 

