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Skånska Byggvaror, en del av Byggmax Group, genomför initiativ i
omstruktureringsplanen genom att avyttra Pavillon Danmark A/S
Skånska Byggvaror, en del av Byggmax Group, fortsätter att implementera den nyligen kommunicerade omstruktureringsplanen
och tar steg mot en modern, mer fokuserad ledare inom “Garden living”. Efter en genomlysning av den danska verksamheten
Pavillon har Skånska Byggvaror ingått avtal att avyttra det helägda dotterbolaget Pavillon Danmark A/S. De finansiella
engångsposter som uppstår samband med denna avyttring är i linje med de reserveringar som redan gjorts i Byggmax Group’s
finansiella resultat i fjärde kvartalet 2017. 

Skånska Byggvaror är ett ledande Nordiskt e-handelsföretag med en stark och lönsam verksamhet i kärnkategorierna inom ”garden living”,
dvs trädgårdsbyggnader som uterum och växthus. Skånska Byggvaror har nyligen lanserat flera initiativ för att minska komplexititet och
fokusera verksamheten på den lönsamma kärnan. Efter att ha utvärderat alternativ för omtag om den danska verksamheten Pavillon, har
Skånska Byggvaror ingått ett avtal om att avyttra det danska helägda dotterbolaget Danmark A/S per 31:a januari 2018. 

Pavillon är en premium-leverantör av kundanpassade glasbyggnader för danska konsumenter. Under 2017 omsatte Pavillon ca 20 miljoner
danska kronor. 

 – Förvärvet av premium-verksamheten Pavillon gjordes just inför att Skånska Byggvaror förvärvades av Byggmax Group i November 2015.
Under de senaste 24 månaderna har signifikanta ansträngningar gjorts för att fullt integrera Pavillon med Skånska Byggvaror, men inte till ett
tillfredsställande resultat. Efter att ha utvärderat alternativ för omtag av verksamheten, har vi nu konkluderat att avyttra Pavillon är det bästa
alternativet, säger Oscar Tjärnberg, VD för Skånska Byggvaror. Genom att avstå att försöka integrera en liten och inte väl passande
verksamhet, kan vi nu lägga mer fokus på att utveckla våra styrkor i våra kärnmarknader, för att framåt driva lönsam tillväxt. 

Denna avyttring är en del av de den omstruktureringsplan som kommunicerades 18:e januari 2018. De finansiella engångsposter som uppstår
i samband med denna avyttring är i linje med reserveringar som redan gjorts i Byggmax Group’s finansiella resultat i fjärde kvartalet 2017. 

För frågor, vänligen kontakta: 

Oscar Tjärnberg, VD Skånska Byggvaror
Mobil: +46 703 828 482
Email: oscar.tjarnberg@skanskabyggvaror.se

Mattias Ankarberg, VD Byggmax Group
Mobil: +46 761 190 985
E-mail: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Skånska Byggvaror

Skånska Byggvaror är en expansiv och lönsam nätbaserad nordisk distanshandlare på DIY-marknaden för raffinerade byggprodukter.
Företaget grundades 1965 och har framgångsrikt utvecklats från en postorderhandlare till ett etablerat och marknadsledande onlineföretag.
Skånska Byggvaror erbjuder ett omsorgsfullt utvalt och prisvärt utbud av produkter, främst genom sin online-försäljningskanal. Affärsmodellen
kännetecknas av en hög andel produkter under eget varumärke, kontroll av värdekedjan från produktutveckling till hemleverans och hög
servicenivå oavsett försäljningskanal. Förutom online-försäljningskanalerna har Skånska Byggvaror idag 14 showroom-butiker på två
marknader, 10 butiker i Sverige och 4 i Norge.

Skånska Byggvaror ingår i Byggmax Group, som även omfattar Byggmax och Buildor. Företagskoncernen omsatte 5,2 miljarder kronor 2016
och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Om Byggmax Group

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. 

Under slutet av 2015 och början av 2016 förvärvades Skånska Byggvaror 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.

För ytterligare information, se www.byggmax.se eller www.skanskabyggvaror.se


