
       
 

  

 

Pressmeddelande 
Stockholm den 29 september 2021 
 
Ferronordic förvärvar verkstad i Lorsch, Tyskland 
 
Ferronordic har ingått avtal om att förvärva Truckservice Bergstrasse 
GmbH & Co KG, en auktoriserad verkstad för Volvo och Renault Trucks i Lorsch, 
Hessen. Förvärvet ligger i linje med Ferronordics strategi att expandera och 
förbättra sitt servicenätverk i Tyskland. Investeringen uppgår till 4,0 MEUR 
(*41 MSEK). Transaktionen förväntas slutföras i oktober 2021. 
 
Truckservice Bergstrasse GmbH & Co KG (”Bergstrasse”) driver en auktoriserad verkstad för service och 
underhåll av Volvo och Renault lastbilar. Bergstrasse har även en mindre verksamhet för uthyrning av 
lastbilar och försäljning av begagnade lastbilar. Företaget är också service-partner för Volvo Penta. 
Verkstaden är belägen i Lorsch, en stad i distriktet Bergstrasse i Hessen, ca 60 km söder om Frankfurt. 
Verkstaden ligger i direkt anslutning till motorvägarna A67 och A6 mellan Frankfurt och stora städer som 
Mannheim och Stuttgart i södra Tyskland.  
 
Genom förvärvet erhåller Ferronordic ytterligare en strategisk position i en viktig del av Hessen. Distriktet 
Bergstrasse, som omfattar de södra delarna av Rhein-Main-området, har en betydande population Volvo- 
och Renault-lastibilar och är viktigt för Ferronordics mål att expandera sitt servicenätverk för att öka 
marknadsandelar och utöka sin eftermarknadsaffär i Tyskland. 
 
Under 2019 och 2020 hade Bergstrasse en genomsnittlig omsättning om ca 7,0 MEUR (*71 MSEK) per år 
med ett genomsnittligt rörelseresultat om ca 0,7 MEUR (*7 MSEK). Förutom de två verkställande 
direktörerna, som också är säljare och kommer lämna företaget kort efter transaktionens fullföljande, har 
Bergstrasse 23 anställda.  
 
Den förväntade köpeskillingen för aktierna i Bergstrasse uppgår till 4,0 MEUR (*41 MSEK), baserat på 
nettotillgångar om 0,8 MEUR (*8 MSEK) och goodwill om 3,2 MEUR (*33 MSEK). Fastigheten där 
verksamheten bedrivs ingår inte i transaktionen men kommer hyras för en period om minst fem år. 
 
Transaktionen förväntas slutföras i oktober 2021. Bergstrasse kommer senare att integreras i Ferronordics 
tyska verksamhet under 2021 och 2022. 
 
Lars Corneliusson, Ferronordics VD, kommenterar: “Truckservice Bergstrasse är en bra verkstad på en 
strategisk plats. Transaktionen är helt i linje med vår strategi i Tyskland. Vi är glada över detta förvärv och 
ser fram emot att få välkomna Bergstrasses medarbetare till Ferronordic. Vi skall arbeta tillsammans för att 
bygga ett ledande service- och försäljningsföretag i Tyskland”. 
 
*Enligt växelkursen EUR/SEK den 29 september 2021. 
 

------------------------------------------------------- 
 

Om Ferronordic 
Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är 
återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, 
eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks 
och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och 
opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 
anläggningar och omkring 1 700 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och 
försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. 
www.ferronordic.com  
 
För frågor från media, vänligen kontakta: 
Ceren Wende, Marknadsförings- och kommunikationschef, tel. +46 73 658 59 80, eller 
ceren.wende@ferronordic.com  
 
För frågor från investerare, vänligen kontakta: 
Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com 
 
Denna information lämnades för offentliggörande den 29 september 2021, kl. 13:00. 
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