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Det er med stor glæde at vi kan meddele, at vi har afsluttet aftalen omkring køb af det norske selskab 
Industripaller beliggende ca. halvanden times kørsel fra Oslo. 

Vi glæder os over at få Industripaller ind i DTE familien og lære selskabet bedre at kende. 
I nedenstående kan læses informationen der er sendt til medarbejderne i Industripaller. 

TIL MEDARBEJDERNE I INDUSTRIPALLER

Det er en stor glæde at Dansk Træemballage A/S, DTE efter en kort forhandlingsproces er blevet enige med 
ejeren af Industripaller AS om at overtage ejerskabet af selskabet. 

DTE Koncernen er Nordens største træemballageindustri og beskæftiger ca. 550 medarbejdere og har en 
årsomsætning på 1,3 mia. d.kr. DTE har 6 produktionssteder i Danmark, 4 produktionssteder i Norge, 2 
produktionssteder i Sverige og et handelsselskab i Tyskland. 

Vi håber at alle medarbejdere i Industripaller vil opleve ejerskiftet positivt og tage godt imod os.  
Virksomheden vil fortsætte som et selvstændigt selskab på lige fod med AVEN Holmestrand og Røyrås, og 
ledelsen vil forblive uændret.

Vi skal i fællesskab udnytte de muligheder, som en stor koncern har, for at få så meget synergi ud af 
familieskabet som muligt. Ved fælles hjælp skaber vi resultater og samtidig vil vi alle lære noget af hinanden 
ved det nye samarbejde.

Vi vil udvikle virksomheden til altid at kunne møde tidens udfordringer. Vi skal løbende blive bedre og være 
omstillingsparate for at klare de udfordringer vi møder.  Hvis vi hele tiden bliver bedre, kan vi fastholde en 
positiv udvikling i vor indtjening, hvilket er den bedste sikkerhed for vor fælles fremtid.

Vi har i DTE meget respekt for kulturforskelle. Vi kender allerede til forskellene mellem Danmark, Sverige og 
Norge, og ligeledes til forskellene lokalt i de enkelte lande. Vi skal have gensidig respekt for vores 
forskelligheder, det er ”et must” for et godt samarbejde.

På www.dte.dk kan du se mere om DTE.

Vi i ledelsen glæder os meget til at lære jer alle og virksomheden bedre at kende. 

Jeg ønsker ligeledes alle medarbejdere en god weekend.

Med venlig hilsen
Dansk Træemballage A/S

Peer Leth
Adm. Direktør
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