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Byggmax Group förvärvar Buildor
Byggmax förvärvar Buildor för totalt 130 MSEK. Priset är en kombination av initial köpeskilling och tilläggsköpeskillingar
baserat på framtida försäljning och vinst. Buildor är en snabbväxande e-handlare med verksamhet i Sverige. De senaste 12
månaderna omsatte Buildor knappt 50 MSEK och växte med drygt 150 %.

– Vi är imponerade av Buildors förmåga att växa omsättningen och sortimentsbredden, samtidigt som de håller kostnaderna under kontroll. Vi
är övertygade om att Byggmax kan hjälpa Buildor att växa ännu fortare, och att ännu snabbare nå lönsamhet. Vi ser också att Buildor kan
hjälpa oss att bli ännu bättre inom e-handel, säger Magnus Agervald, VD Byggmax Group.

– Tillsammans med Byggmax får vi en helt annan inköpsmuskel och möjlighet att sälja sortiment som vi idag inte har tillgång till. Vi kan dra
nytta av Byggmax volymer och inköpskanaler. Detta kommer att bli en kraftig vitamininjektion för Buildor, säger Jonatan Schwamberg, VD på
Buildor.

Eventuell tilläggsköpeskilling är baserad på försäljning och rörelsevinst för Buildor i 2016 och 2017. Den initiala köpeskillingen är 70 MSEK för
ett skuldfritt bolag. Byggmax tillträder aktierna i Buildor i början på november. Transaktionen kommer att ha en marginell påverkan på Byggmax
vinst per aktie.

Byggmax offentliggör informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015 klockan 15.00.

För mer information kontakta:

Magnus Agervald, VD Byggmax, 0761 19 00 20, magnus.agervald@byggmax.se

Jonatan Schwamberg, VD Buildor, 0708 329 634, jonatan@buildor.se

Om Byggmax Group AB

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 75 butiker i Sverige från Ystad till Luleå. Företaget omsatte cirka 3,5 miljarder kronor
år 2014 och fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 30 anläggningar i Norge och 13 i Finland. 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 aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010.

Om Buildor AB

Buildor är ett byggvaruhus online som lanserades 2013 med målet att erbjuda ett brett sortiment till konkurrenskraftiga priser. Företaget har
sedan 2013 vuxit snabbt och därtill haft en mycket hög kundnöjdhet. Idag har Buildor 10 anställda.


