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Passion for transports

Tjänster som Intereast utför:

Vägfrakt / Flygfrakt / Båtfrakt till och från hela världen•

Lagerhållning (Textil-lager i Rumänien)•

•

Recycle system•

Distribution till slutkund•

Kvalitetskontroller•

Expressfrakter (UPS)
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Intereasts kontor:
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1992 – 2011
Bygga Bolag 

Hongkong mot Göteborg 
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Gasell 2016 & 2017:

De snabbast växande företagen i Sverige•

Omsättning på minst 10milj kronor•

•

Stabila finanser•

Mindre än 1 procent klarar kraven•

Dubblat omsättningen på 4 år

Hur gör man  ..När det inte blir bra.. 
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Generationsskifte:

2017 tog vi hjälp av Helena Von der Esch•

Hjälpte till att utforma ägardirektiv och struktur•

•

Nätverk •

Hjälpte till med rekommendationer på externa ledamöter

Fortsatta löpande möten med Helena•

Styrning:

Ägarrådet träffas 2 gånger per år och utformar direktiv•

Det utformade direktivet skall vägleda styrelsen•

•

VDn är ansvarig för ledningsgruppen•

Styrelsen styr över VDn i enlighet med direktivet
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Styrelsen:

Ankie Hvitfeldt Styrelseordförande•

Kent Lindholm Ledamot•

•

Peder Törnqvist Ledamot•

Karin Törnqvist Ledamot

**20% av Sveriges företag har en jämställd styrelse

7års plan:
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Sverige största familjeägda speditionsbolag



2019-02-04

Ägarfamiljens möte en gång per år

Hur fort kan jag bli av med dom , 

…..till hur länge kan dom stanna ?

Oscar T …..
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25 års jubileum 2018

Intereasts vision är att bli Sveriges största familjeägda speditionsföretag. 

Företaget skall genom förvärv och organisk tillväxt stärka sin position på marknaden för att finnas kvar till nästa generation.

Vi tror starkt på vår värdegrund och att värna om vår personal.

Om 10 år är vi en större spelare i branschen och kan då hjälpa till att forma svensk logistik.

Våra grundvärden

Informationsprecision

Östkompetens

Affärsetik

Förtroende

Karin Peder Oscar Törnqvist med familj

Stort tack för att ni har lyssnat 

Karin


