
Forto GmbH  |  www.forto.com   | 4903031196044 |  © 2021 Forto. Alle Rechte reserviert.

Press
Release

Digital logistikleder Forto fremskynder europæisk udvidelse med nye kontorer i 
Danmark

● Forto sætter kursen for sin europæiske ekspansion med nye kontorer i København og 

Århus.

● »Ved at åbne nye europæiske lokationer, får vi større mulighed for at styre vores 

tradelanes og at komme strategisk ind på nye markeder. København byder på synergier til 

et dynamisk og innovativt digital-orienteret marked, og har en transportinfrastruktur i 

verdensklasse.” siger Michael Wax, CEO Forto 

Berlin, Tyskland - 2 juli 2021

Forto, som er en førende udbyder af digitaliserede speditions- og supply chain-løsninger, offentliggjorde i dag sin 

ekspansion til de nordiske markeder med nye kontorer i Danmark. De nye kontorer markerer et yderligere skridt i 

Fortos planer om at udvide sin tilstedeværelse i Europa, for bedre at kunne imødekomme de internationale 

kunders behov. 

Danmark er et logisk skridt i Fortos europæiske ekspansion. Som et vigtigt transport- og handelscentrum for 

Europa, er landet placeret ideelt, som et centralt forbindelsespunkt mellem Nord- og Centraleuropa. Med seks 

internationale lufthavne, ti søhavne og et integreret jernbanesystem har transportcentrene adgang til en 

omfattende infrastruktur til distribution af varer og tjenester.  København er det største internationale knudepunkt 

på de nordiske markeder, der traditionelt transporterer 360.000 tons gods om året. * Som en af verdens førende 

søfartsnationer, har landet taget initiativet til den maritime vækstplan for Det Blå Danmark, der sigter mod at gøre 

Danmark til en europæisk frontløber med "digitalisering«, "konkurrencedygtige rammevilkår« og "viden og 

know-how« på dagsordenen. **

Ud over sin ideelle placering som et transport- og logistiknervecentrum, er Danmark kendt som et 

innovationscentrum, som sørger for et ideelt miljø for digitalt drevne virksomheder. Danmark rangerer konsekvent 

som en af de mest effektive medlemslande i Europa-Kommissionens "Digital Economy and Society Index (DESI" * 

http://www.forto.com
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På kontoret i København har vi engagerede medarbejdere indenfor kundekontostyring og et logistikdriftsteam, der 

allerede arbejder tæt sammen med kunder med base i Danmark. Et andet kontor i Århus er allerede planlagt til at gå 

i gang med opgaverne ved udgangen af det 3. kvartal.

Ifølge Forto CEO, Michael Wax, planlægger virksomheden at etablere flere nye europæiske afdelinger i 2021 og 

2022. ”Da vores forretning fortsætter med at ekspandere, er det afgørende at være på det rigtige sted, for bedst at 

imødekomme vores kunders behov,” sagde Wax. »Ved at åbne nye europæiske lokationer, får vi større mulighed for 

at styre vores tradelanes og at komme strategisk ind på nye markeder. København byder på synergier til et 

dynamisk og innovativt digital-orienteret marked, og har en transportinfrastruktur i verdensklasse." 

Forto er i spidsen for en ny generation af forstyrrende logistikvirksomheder, der bruger sin digitale platform til at 

forenkle interaktioner, fjerne procesfriktion og øge synligheden af forsyningskæden - hvilket igen giver kunderne en 

bedre indsigt, så de kan tage smartere beslutninger.  Førende mærker på tværs af brancher lige fra mode, møbler og 

elektronik arbejder sammen med Forto for at styre transporten af deres varer. Tidligere i juni meddelte 

virksomheden, at den nu har rejst $ 240 mio. i en investeringsrunde, som blev ledet af SoftBank Vision Fund 2,med 

deltagelse af Citi Ventures og G Squared, og med stærk opbakning fra eksisterende investorer, herunder Northzone, 

Inven Capital, Cherry Ventures og Unbound. Med denne runde ligger Fortos nu på en værdi af 1,2 mia. $. 

*Kilde:

* International Digital Economy and Society Index 2020 DESI

** Ministry of Foreign Affairs of Denmark

***Danish Maritime Authority

http://www.forto.com
https://investindk.com/insights/denmark-is-the-best-country-in-the-world-to-start-an-online-business
https://www.dma.dk/Vaekst/VaekstBlaaDanmark/V%C3%A6kstplan2018/Sider/default.aspx
https://www.dma.dk/Documents/Publikationer/DetBlaDanmark_A4%20_Indhold_UKpdf.pdf
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Forto blev grundlagt med visionen om at levere en meget gennemsigtig, friktionsfri og bæredygtig digital forsyningskæde. 

Forto platformsteknologier er rettet mod hele processtrømmen, lige fra tilbud, booking, dokumentadministration, track and 

trace, til proaktiv behandling af undtagelser og analyser, der understøtter vores kunder med større synlighed, indsigt og 

kontrol. Førende producenter og e-handelsmærker er blandt de 2.500 kunder, der bruger Fortos digitalt fokuserede tilbud som 

en del af deres forsyningskædelevering.  Med hovedkvontoret i Berlin, Tyskland, har virksomheden i øjeblikket mere end 

550 medarbejdere med 11 lokationer i hele Europa og Asien, herunder kontorer i Berlin, Hamborg, Singapore, Hong Kong og 

Shanghai.  For mere information, besøg www.forto.com.
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