
PBS og Post Danmark køber KMD’s aktier 
i e-Boks 04.03.2009  
(PBS and Post Denmark acquire KMD’s shares in e-Boks March 4, 2009) 

PBS og Post Danmark køber KMD’s tredjedel af aktierne i e-Boks. e-Boks tilbyder digital 
forsendelse og opbevaring af borgernes og virksomhedernes post. PBS og Post Danmark ejer 
herefter hver halvdelen af e-Boks. 

PBS og Post Danmark overtager KMD’s aktiepost i e-Boks og ejer herefter hver 50 procent 
af selskabet. e-Boks har på få år udviklet sig til den foretrukne, sikre boks for digitale 
dokumenter for 1,8 mio. danske brugere og ca. 500 afsendere, herunder langt de fleste 
pengeinstitutter, alle landets 98 kommuner, Økonomistyrelsen, ATP, samt en række 
forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger og teleselskaber.  
  
Baggrunden for PBS og Post Danmarks køb af KMD’s aktier i e-Boks 
”Lige siden vi blev aktionær i e-Boks i 2002, har selskabet været en strategisk vigtig 
investering for Post Danmark. Salget af KMD åbnede op for, at vi kunne øge vores ejerandel, 
og den mulighed har vi naturligvis udnyttet. Det styrker vores position som et postselskab, 
der kan tilbyde kunderne præcis den form for levering, som de efterspørger", siger K.B. 
Pedersen, viceadministrerende direktør i Post Danmark. 

Flemming L. Jensen, administrerende direktør i PBS udtaler: ”KMD, Post Danmark og PBS 
har sammen kommercialiseret og med årene skabt meget flotte resultater i e-Boks, som er til 
glæde for de mere end 1,8 millioner danske brugere, der nu benytter e-Boks som deres 
digitale postboks, samt virksomheder i det offentlige og private. Vi ser frem til i samarbejde 
med Post Danmark fortsat at udvikle e-Boks og sikre den videre succes”. 

Forsat tæt samarbejde mellem e-Boks og KMD 
Henrik Andersen, administrerende direktør i e-Boks siger: ”Vi har været meget glade for 
KMD som medstifter af e-Boks samt aktionær siden 2001, og vi har også haft et godt dagligt 
driftsmæssigt samarbejde med KMD. e-Boks udvidede i 2007 sit driftsmæssige engagement 
med KMD ved indgåelse af en længevarende aftale om køb af kapacitet og drift af e-Boks 
applikationen. Denne driftsaftale fortsætter uagtet, at KMD ikke længere er medaktionær, og 
vi ser frem til et fortsat positivt og tæt samarbejde med KMD.” 

Baggrunden for KMD’s salg af aktier i e-Boks 
”Det har været utroligt spændende at være med til at etablere konceptet og virksomheden e-
Boks i 2001 samt at deltage i den succesfulde udvikling af selskabet frem til i dag. e-Boks er 
dog ikke en kerneforretning for os som it-virksomhed, og da vores medaktionærer i e-Boks 
var interesserede i vores aktier, så har vi fundet en attraktiv løsning til glæde og gavn for alle 
parter”, siger administrerende direktør i KMD Lars Monrad-Gylling. 

Prisen for aktierne er ikke offentliggjort. 
 
For yderligere informationer: 

KMD A/S:   Pressechef Christoffer Hellmann, +45 4460 1809 



PBS A/S:   Pressechef Søren Winge, +45 4489 2635 

Post Danmark A/S:  Kommunikationschef Lars Kaspersen, +45 2463 6114  

e-Boks A/S:   Administrerende direktør Henrik Andersen, +45 7021 2401 

 
Fakta om PBS 
PBS udvikler, sælger og driftsafvikler systemer og services på markedet for betalingskort, 
betalingsformidling samt informationsudveksling og er underleverandør til 
pengeinstitutternes fælles infrastruktur. PBS tilbyder en af verdens mest avancerede og 
fremtidssikrede betalingsplatforme. PBS har ca. 850 medarbejdere og håndterer over 2,6 mia. 
korttransaktioner om året. PBS Holding er ejet af en række danske pengeinstitutter samt 
Danmarks Nationalbank. 

Fakta om Post Danmark 
Post Danmark leverer postservice til alle kunder i Danmark – både afsendere og modtagere. 
Hver dag indsamler og sorterer Post Danmarks medarbejdere i alt ca. 11 mio. forsendelser til 
omdeling blandt 5,2 mio. kunder, herunder 2,6 mio. husstande. Post Danmark har ved flere 
målinger vist sig at være blandt de bedste postvirksomheder i EU. Også fremover vil Post 
Danmark være blandt de bedste post-, logistik- og transportvirksomheder. Post Danmark er 
en af landets største virksomheder med ca. 21.000 medarbejdere. Post Danmark er i dag ejet 
af den danske stat, CVC Capital Partners samt af medarbejderne i Post Danmark. 

Fakta om e-Boks A/S 
e-Boks har flere end 1,8 million danske brugere, som sparer tid og har bedre overblik over 
rudekuverterne. e-Boks er let tilgængelig fra en hvilken som helst PC over hele verden. 500 
tilmeldte offentlige og private virksomheder bruger i dag e-Boks til at sende en del af posten 
elektronisk. Blandt afsenderne er langt de fleste banker, alle landets 98 kommuner, 
Økonomistyrelsen, ATP, samt en række forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger 
og teleselskaber. 

Fakta om KMD 
KMD udvikler og leverer it-løsninger til kommune-, stats- og erhvervsmarkedet. KMD 
leverer it der effektiviserer og udvikler kundernes forretning. KMD har i 35 år arbejdet med 
udvikling, drift og vedligeholdelse af nogle af Danmarks største it-systemer. KMD har en 
årlig omsætning på mere end tre milliarder kroner og har flere end 3.000 ansatte fordelt over 
fem afdelinger i hele Danmark. KMD er ejet af kapitalfonden EQT samt ATP. 

 


