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Pressmeddelande 2020-12-15 

Nobina genomför strategiskt förvärv av KE'S 
Bussar och stärker sin position i Västsverige 
Nobina ingår avtal om att förvärva bussföretaget Karl Erik Elofsson Buss 
Aktiebolag med säte i Kungsbacka. Genom förvärvet stärker Nobina sin position i 
Västsverige och breddar kontraktsportföljen, samtidigt som det finns nya synergier 
mellan befintliga kontrakt, kommande anbud och satsningar inom 
ersättningstrafiken. Förvärvet omfattar en verksamhet om cirka 100 bussar och 100 
medarbetare inom den upphandlade linje- och skoltrafiken tillsammans med 
beställnings och ersättningstrafik. Förvärvet är en fortsatt del av Nobinas 
förvärvsstrategi om att både bredda och växa på den nordiska marknaden, 
samtidigt som det bygger en plattform för ökad konkurrenskraft i mindre kontrakt. 

Genom förvärvet så tillförs ett tiotal nya kontrakt, där majoriteten utav dessa sträcker sig 
till 2029 eller 2030. KE'S Bussar har en stark position i regionen och en djup lokal 
förankring med både kompetens och medarbetare som tillsammans med Nobina kan 
försätta att växa och utvecklas både regionalt och med nya synergier. 
− Förvärvet av KE'S Bussar är det fjärde i ordningen på två år och en viktig del av vår 
strategi framåt. Det har varit en gradvis resa, att identifiera och analysera rätt möjligheter 
och företag som både kan växa, bredda och komplettera vår affär och samtidigt hitta nya 
synergier tillsammans med Nobinas storlek, tekniska kunnande och förståelse för 
dynamiken inom viktiga samhällstjänster som kollektivtrafik och trafikoptimering, säger 
Magnus Rosén koncernchef och vd på Nobina  
− Vi är glada över att välkomna KE'S Bussar och alla medarbetare till Nobina, där vi med 
gemensam kunskap kan försätta att växa och utveckla både personal och 
kollektivtrafiken för våra resenärer och för samhället. Där KE'S Bussar erbjuder fler 
positiva möjligheter till samverkan och synergier inom både kontrakts- och 
ersättningstrafiken, samtidigt som det skapar en plattform för ökad konkurrenskraft i 
mindre kontrakt, säger Henrik Dagnäs, vd på Nobina Sverige AB 
− Vi är glada över att nått en överenskommelse med en stor och långsiktig aktör som 
Nobina och nu tillsammans inleda den här resan och bygga vidare på våra nya och 
gemensamma styrkor, samtidigt som vi behåller KE'S Bussars identitet och varumärke, 
men som en del i Nobina-koncernen, säger Magnus Elofsson, vd på KE'S Bussar 
KE'S Bussar är idag ett helägt familjeföretag och har de senaste åren visat en stabil 
omsättning och lönsamhet tillsammans med en god förmåga att vinna kontrakt. Bolaget 
har idag en ung kontraktsportfölj och har de senaste tre åren i genomsnitt omsatt ca 90 
Mkr med god lönsamhet. Förvärvet skapar tillväxt och förväntas redan från övertagandet 
bidra positivt till koncernens resultat och marginal. KE'S Bussars varumärke och 
verksamhet kommer fortsätta att utvecklas vidare men som ett helägt dotterbolag till 
Nobina Sverige. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, kommunikationschef, +46 72 967 02 84 
Mattias Gelinder, IR-chef, +46 72 967 02 61 
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Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje 
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och 
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-
givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, 
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring. 

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2019 närmare 11 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket 
Samtrans respektive Örslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com 
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