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Hedin Bil förvärvar Amerikaspecialisten Ernryd Cars tillgångar 

Hedin bil tar över delar av tillgångarna och verksamheten flyttas till nya lokaler. 

Göteborg, den 15 juni 2018  
 
Under 2017 blev Hedin Bils systerbolag, KW Automotive SA, utsedd till officiell Europa-
importör av FCA-märkena Dodge och RAM. För att finna ytterligare synergieffekter och 
utveckla rörelsen vidare, tecknade idag I.A. Hedin Bil AB, genom sitt dotterbolag Hedin 
Stockholm Bil AB avtal om förvärv av tillgångarna i Ernryd Cars AB. Verksamheten kommer 
att bedrivas vidare i Hedin Bils helt nya Flagship Store i Kungens Kurva. Förvärvet rör sex 
stycken medarbetare, samt ägaren Stefan Ernryd. Alla berörda kommer genom förvärvet 
att anställas i Hedin Stockholm Bil AB. 
 
-Jag är mycket nöjd över detta tillskott av kunskap och kompetens. Genom förvärvet 
stärker vi ytterligare upp rörelsen och vår nya Flagship Store i Kungens Kurva har ett starkt 
produktutbud och medarbetare som matchar, säger Anders Hedin, Koncernchef och 
ägare Anders Hedin Invest AB. 
 
Ernryd Cars har sedan starten 1986 haft ett tydligt fokus och en outtröttlig passion för 
amerikanska bilar och är idag en ledande aktör på den svenska marknaden. Under 2017 
omsatte bolaget 109 MSEK.  
 
På den nya Hedin Bil-anläggningen på Smista Allé 11 i Kungens Kurva bedrivs försäljning 
och fullservice av märkena Dodge, RAM, Fiat Professional samt Abarth, Alfa Romeo och 
Jeep. Stefan Ernryd tillträder i samband med förvärvet rollen som platschef på 
anläggningen:   
 
-Det känns mycket bra att jag och mitt team fått denna fina möjlighet att ansluta oss till 
Hedin Bil för att utveckla denna mycket speciella rörelse. Vår passion tar aldrig slut och vi 
brinner för att ge våra kunder bästa tänkbara service. Nu har vi förutsättningarna att 
välkomna många nya kunder till oss framöver, säger Stefan Ernryd.  
 
 
Aktiebolaget I.A. Hedin Bil (publ) 
 
För ytterligare information 
Emma Andersson, Kommunikationschef Anders Hedin Invest, tel 0707-936053, emma.andersson@hedinbil.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 
dmer 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.  
  


