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  Hedin Bil förvärvar BMW-återförsäljaren Englunds Bil i Luleå 

Hedin Bil fortsätter således, genom dotterbolaget Bavaria, sin expansion i norra 
Sverige och att utveckla sin BMW-verksamhet.   

Göteborg, 23 april 2018. 
 
Hösten 2017 förvärvade I.A Hedin Bil, Bavaria Sverige Bil AB och blev därigenom BMW-
återförsäljare. Nu växer BMW-affären ytterligare då Hedin Bil via sitt dotterbolag Bavaria, 
förvärvar Englunds Bil AB i Luleå. Förvärvet är Hedin Bils 99:e, samt företagets nordligaste 
bilanläggning i Sverige. 
 
Förvärvet avser både nybilsverksamheten för BMW samt en begagnat-verksamhet. Årlig 
omsättning för Englunds Bil ligger kring 200 miljoner SEK med ett årligt snitt om försäljning av 
totalt 600 bilar. Överlåtelsen berör 25 anställda och beräknat tillträdde sker den 9e maj 
2018.  
 
Ägare och Koncernchef Anders Hedin säger: ”Englunds Bil är ett familjeägt bolag med 
lång tradition av bilförsäljning och nöjda kunder - precis som Hedin Bil. Därför tror jag att 
Englunds Bil kommer att passa väldigt bra in i vår koncern. Dessutom stärker vi upp vår 
BMW-affär ytterligare i norr”. 
 
Johan Frisk, VD för Bavaria Bil Sverige säger: ”Vi är väldigt glada över förvärvet utav 
Englunds Bil som är ett företag som över lång tid har levererat väldigt starka resultat och 
nöjda kunder. Förvärvet ligger även helt i linje med vår strategi om tillväxt i Norra Sverige 
och kommer att leda till ökade synergier i vår verksamhet.”  
 
Englunds Bil:s VD, Arne Nilsson, tog över familjeföretaget tillsammans med syskonen Karin 
och Leif 1990, då deras far, Sixten Nilsson lämnade över stafettpinnen. Bolaget har varit i 
familjens ägo i sedan 1960. Arne Nilsson säger om dagen: ”Vi är glada och stolta över 
affären och ser det som ett starkt betyg att Bavaria med Hedin Bil i ryggen valt att satsa 
vidare på det som vår familj byggt upp under många år. Det känns även bra för våra 
kunder att vi vet att verksamheten kommer fortsätta att utvecklas med ett högt 
kundfokus.” 
 
Aktiebolaget I.A. Hedin Bil (publ) 
 
För ytterligare information 
Koncern-VD: Anders Hedin, anders.hedin@hedinbil.se   
Presskontakt: Emma Andersson, +46 707 936 053; emma.andersson@andershedininvest.se 

 

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns ett 30-tal varumärken 
och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och 
försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på 
mer än 90 platser i Sverige, Norge och Belgien. Försäljningen 2017 uppgick till 12,7 miljarder SEK och 
antalet anställda var drygt 2700. www.hedinbil.se 
 
® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Anders Hedin Invest-koncernen och till 9% 
av Ingemar Hedin.   


