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Byggmax bjuder in till kapitalmarknadsdag den 24 februari
Den 24 februari klockan 09.00-12.00 kommer Byggmax att ha en kapitalmarknadsdag i Stockholm där fokus kommer att vara de
senaste förvärven: Skånska Byggvaror samt Buildor. Bussar kommer att gå från Stockholm city vid 09.00 och beräknas vara
tillbaka till 12.00. Vi återkommer med mer detaljer till de som anmäler sig.

Med den nya strukturen så motsvarar e-handel runt 20% av gruppens omsättning. De förvärvade bolagen växer snabbt vilket också är fallet
med Byggmax egna e-handel. Fokus för dagen är de nyligen förvärvade bolagen.

Vi kommer besöka ett Skånska Byggvaror-showroom för att få en bättre uppfattning om utbudet samt strategin för fortsatt tillväxt av försäljning
och lönsamhet.

Ni kommer att träffa: 
Anders Johansson Eickhoff, VD Skånska Byggvaror
Jonatan Schwamberg, VD Buildor
Daniel Juhlin, ställf. VD Byggmax 
Magnus Agervald, VD Byggmax

Anmäl dig till: sara.ahslund@byggmax.se

Varmt välkommen! 
Magnus Agervald, VD Byggmax

För ytterligare information kontakta:

Magnus Agervald, CEO
Tel: 076-119 00 20
E-post: magnus.agervald@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Buildor och Skånska Byggvaror. Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 76 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. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, samt även 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. Buildor är en snabbväxande online-aktör inom byggvaror, med en
omsättning på knappt 50 MSEK senaste 12 månaderna upp till september 2015, och med en tillväxt på över 150 procent samma tidsperiod.
Buildor och Skånska Byggvaror förvärvades av Byggmax Group i november 2015. Byggmax Groups aktie noterades på Stockholmsbörsen i
juni 2010.

Om Buildor
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. 

Om Skånska Byggvaror

Skånska Byggvaror är en expansiv och lönsam onlinebaserad nordisk distanshandlare på gör-det-själv-marknaden. Bolaget har under 50 år
etablerat en ledande position inom förädlade byggvaror till hemmafixare. Det välkända gulgröna varumärket står för ett prisvärt sortiment, god
kvalitet och hög servicenivå i alla kanaler. Sortimentet med egna varumärken avser stora delar av husets yttre och inre miljöer med allt ifrån
fönster och dörrar till förvaring och uterum – alltid med hemleverans till fast pris. Bolaget är idag en av Sveriges största e-handelsaktörer tack
vare ett unikt, skalbart affärskoncept med kontroll över hela värdekedjan från produktidé till slutkund. Skånska byggvaror har omkring 200
medarbetare med verksamhet i Sverige och Norge (Grönt fokus) och huvudkontor i Helsingborg. 


