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PRESSEMEDDELELSE 

 

Vig Bus bliver en del af DitoBus 

Ejeren af Vig Bus ApS, Anders Skov Jensen, har besluttet at afhænde 

virksomheden til DitoBus Servicetrafik A/S 

 

Fra 1. september 2020 overtager DitoBus Servicetrafik A/S anparterne i Vig Bus ApS.  

Anders Skov Jensen finder, at tiden nu er moden til at afhænde Vig Bus, og han tror på, at  

DitoBus Servicetrafik med sin størrelse, engagement og lokalkendskab er det helt rigtige  

valg.  

”Det har været spændende at drive virksomheden i alle disse år, og jeg er stolt over at kunne 

overdrage en virksomhed i en god og sund stand,” siger Anders Skov Jensen. ”Og jeg er glad 

for, at det bliver en respekteret og lokal virksomhed som DitoBus, der skal drive 

virksomheden videre”. 

Vig Taxi blev etableret i 1945 af Anders’ far, Hans Holger Jensen, og overdraget til Anders i 

1985. I 2010 blev Vig Taxi omdannet til et anpartsselskab og skiftede navn til Vig Bus ApS. 

DitoBus Servicetrafik overtager alle Vig Bus’ eksisterende kontrakter og aftaler, og alle 

chauffører tilbydes fortsat arbejde i DitoBus Servicetrafik. Også Jane Kvorning, som står for 

den daglige drift og økonomi, har sagt ja til at fortsætte sit virke i DitoBus Servicetrafik. 

Vig Bus’ aktiviteter omfatter først og fremmest kørsel med minibusser i Odsherred og 

Kalundborg kommuner. Herudover har Vig Bus en del lokale turistbuskunder. 

”Vi er meget glade for og stolte over, at Anders Skov Jensen har valgt os som køber af sin 

virksomhed, og vi tror, at vi kan viderebringe virksomhedens opgaver på en måde, som både 

kunder og Anders kan være tilfredse med”, siger Ib Gregers Boers, der sammen med sin bror, 

Niels Gregers Boers, ejer DitoBus Gruppen, som DitoBus Servicetrafik er en del af. 

DitoBus Gruppen har hovedsæde i Holbæk. Virksomheden, som blev stiftet i 1950, 

beskæftiger i dag ca. 750 medarbejdere og råder over ca. 350 busser. I 2020 forventes 

virksomheden at omsætte ca. 425 mill. kr. 
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Yderligere oplysninger vedrørende ovenstående kan fås hos Anders Skov Jensen på tlf. 59 31 

53 20 eller e-mail vigbus@vigbus.dk og hos Ib Gregers Boers på tlf. 20 80 71 02 eller e-mail 

igb@ditobus.dk. 
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