
 

 

PRESSEMEDDELELSE 

Universal Transport A/S køber Falks 

Flytteforretning ApS 
Falks Flytteforretning ApS er en ikonisk, familieejet virksomhed i Vejle, stiftet i 1953 af 

Svend Falk, og de senere år drevet af brødrene Lars og Anders Christensen, men fra den 

1. januar 2021 har Universal Transport A/S overtaget virksomheden. 

- Vi er altid interesserede i virksomheder, som kan tilføre noget til den strategi, vi arbejder 

efter. Det er i høj grad tilfældet med Falks Flytteforretning med kran-, container- og 

renovationskørsel og flytteopgaver, siger Universal Transports ejer og administrerende 

direktør Brian Søgaard, som også glæder sig over de historiske perspektiver i handlen – at 

Brian Søgaards far i sin tid var ansat hos brødrene Falks far og bedstefar. 

- Aktiviteterne i Falks Flytteforretning falder fint i tråd med det, vi kan og vil, og vi ser et 
stort potentiale i at overtage en så fin og velkørende virksomhed, siger Brian Søgaard, 
som overtager CVR-nummeret, hvilket blandt andet inkluderer alle biler, ejendomme og 
selvfølgelig ansatte. 
 
- Vi glæder os til det hele, og nu fokuserer vi på at integrere de nye medarbejdere godt i 
vores hus, hvilket vi har haft succes med at gøre ved andre lejligheder. Det satser vi på, vi 
lykkes med igen, siger Brian Søgaard, som blandt andet henviser til, at Peter Laugesen, 
på bagkant af Universal Transport A/S’ overtagelse af Bent Laugesen A/S i sommeren 
2020, i dag sidder som kørselsleder i virksomheden. 
 
Beslutningen om at sælge familievirksomheden har været undervejs de seneste tre-fire år.  
- Jeg døjer lidt med helbredet, og Anders og jeg altid har talt om at sælge, når jeg 
nærmede mig pensionsalderen, fortæller 61-årige Lars Christensen. 
 
Jeg har kendt Brian i over 40 år, og vi har flere gange snakket om det her, men nu er det 
altså, efter en række forhandlinger i løbet af december, faldet på plads. Det er en handel 
med smil på begge sider af bordet – Vi har fået en god pris, og Brian får en god og sund 
virksomhed, slutter Lars Christensen. 
 
Anders Christensen fortsætter som en del af Universal Transport A/S, mens Lars 
Christensen alene i en kortere overgangsperiode hjælper med at sikre en god 
overdragelse. 
 
 
Yderligere informationer: 
Lars Christensen, 20 85 85 36 
Brian Søgaard, 40 70 81 81 


