
Pressmeddelande  

 

Anders Hedin Invest AB har, genom sitt dotterbolag Hedin 
Automotive AB, slutit avtal om att bli importör av Ford på den 
svenska marknaden 

 
Ford Werke GmbH, Ford Motor Company, Ltd och Anders Hedin Invest AB har ingått 
avtal där Anders Hedin Invest AB utses till importör av Fords produkter och tjänster i 
Sverige. I tillägg till detta, har parterna signerat ett MoU avseende ett planerat övertag 
av Fords nationella försäljningsbolag i Sverige. Planerat datum för övertag är den 1 
augusti 2020, efter godkännande av berörda myndigheter. 
 
 
Göteborg, 4 mars, 2020 
 
Bilbranschen står inför en mängd trender och utvecklingar som i slutändan kommer ha en påverkan 
för hur man köper och använder bilar. Detta ställer krav på fordonsdistributörerna att ställa om sitt 
tankesätt över deras värde för kunden och omstrukturera befintlig affärsmodell. För att hitta rätt väg 
genom denna förändring och utveckling, söker fordonsdistributörerna ständigt ny kunskap och 
kompletterande kompetens. Anders Hedin Invest ligger i framkant avseende teknologi inom 
branschen och kommer på ett positivt sätt bidra till Fords framgång i Sverige. 
 
- Vi började sälja Ford 2016 och har sedan dess sett en stadig tillväxt av märket inom vår koncern. Vi 
investerar kontinuerligt i Ford och ser en stor potential för märket på den svenska marknaden. 
Introduktionen av elbilar inom den närmaste framtiden och transportfordon kommer tillsammans med 
det väletablerade och professionella återförsäljarnätverket öka Fords närvaro på den svenska 
marknaden, säger Anders Hedin, ägare och VD Hedin Automotive AB.    
 
Anders Hedin Invest AB 
 
 
För ytterligare information: 
Anders Hedin, CEO Anders Hedin Invest AB, anders.hedin@hedinbil.se  
Media: press@hedinbil.se 
Michael Baumann, Exec. Director Communications and Public Affairs Ford of Europe, mbauman9@ford.com 

 
 
Bakgrund om företagen 
 
Om Hedin  

Hedin Automotive AB är ett av de största familjeägda bilbolagen i Europa, som tillhandahåller fullservice för privat- och 
företagskunder sedan 1985. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som 
erbjuds. Hedingruppen är återförsäljare av 32 ledande varumärken som inkluderar personbilar, transportbilar och tunga 
lastbilar. Bolaget tillhandahåller även biltillbehör, däck, fälg och eftermarknad. Hedingruppen är representerad på drygt 
125 platser med ca 3 600 anställda i Sverige, Norge, Belgien, Schweiz och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Mölndal, 
Sverige. 

Om Ford Europe 
Ford Europa ansvarar över produktion, försäljning samt service av bilmärket Ford på 50 stycken individuella marknader och 
har ca 46 000 anställda. Inräknat helägda fastigheter samt delägda bolag uppgår antalet till 61 000 personer. I tillägg till 
Ford Motor Credit Company, Ford Europe inkluderar en ”Ford Customer Service Division” samt 19 fabriker (varav 12 stycken 
är helägda). De första Fordbilarna levererades år 1903 – samma år som Ford Motor Company grundades. Den europeiska 
produktionen startade år 1911. 
 


