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Byggmax expanderar kraftigt – öppnar 20 butiker under 2018
Innan året är slut ska byggvaruhandeln Byggmax ha öppnat totalt 20 nya butiker i Sverige, Norge och Finland. Det är fler än
dubbelt så många som förra året, då man öppnade nio nya butiker.

Byggmax vill att fler människor ska ha råd och möjlighet att förverkliga sina byggdrömmar. För att göra detta möjligt öppnar man i år upp
rekordmånga nya butiker i Sverige, Norge och Finland under 2018.

– Det känns jätteroligt att vi ska etablera oss på så många nya orter, där vi kan göra många kunder glada och att dessutom kunna erbjuda
många nya arbetstillfällen, säger Mattias Ankarberg, VD Byggmax Group. 

Två av orterna som får en sprillans ny Byggmax-anläggning under sommaren 2018 är Sollefteå och Hällefors. Genom etablering även i mindre
orter ser Byggmax till att finnas där kunderna finns.

– Vi ser stor potential i Sollefteå och ser fram emot att etablera oss på orten, och att bli Solleftebornas förstahandsval när det kommer till
byggvaror. Läget på Granvågsvägen 3 är perfekt för vår verksamhet, säger Jens Kristofersson, regionchef Byggmax.

Anläggningen i Hällefors kommer att ligga på Hantverksvägen 7 och 4-5 personer kommer att få anställning. 

– Läget är perfekt, det är nära centrum och lätt att ta sig dit. Nu väntar vi bara på att öppna så att vi kan hjälpa Hälleforsborna att förverkliga
sina byggdrömmar, säger Stefan Moseby, regionchef Byggmax.

Byggmax har tidigare meddelat fem andra orter som kommer att få en ny byggvaruhandel under 2018: Tranås, Ljusdal, Vallentuna och
Oskarshamn i Sverige samt Riihimäki i Finland. 

För information om öppningen i Sollefteå:

Jens Kristofersson, regionchef norr
Mobil: 0761 19 01 07
Email: Jens.Kristofersson@byggmax.se

För information om öppningen i Hällefors:

Stefan Moseby regionchef öst
Mobil: 0761 19 01 08
Email: Stefan.Moseby@byggmax.se

För övrig information:

Marcus Essesjö, landschef Byggmax Sverige
Mobil: 0761 19 00 39
Email: Marcus.Essesjo@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2016 och Byggmax Group är
noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 88 butiker i Sverige, 36 butiker i Norge och 9 i Finland. På hemsidan finns hela
butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det
bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina
butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt
tyngre byggvaror. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett
expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och
Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


