
 
Pressmeddelande 

 
 
 

Hedin Belgien Bil AB har förvärvat två Mercedes-
Benz fullserviceanläggningar i Flandern, Belgien 

Efter godkännande från den belgiska konkurrensmyndigheten har förvärvet av två 
Mercedes-Benz anläggningar i Sint-Niklaas och Lokeren slutförts. Därmed har Hedin Bil, 
genom varumärket Hedin Automotive, nu 14 anläggningar i Belgien. 

Göteborg, 21 augusti 2019  
 
I.A. Hedin Bil, genom dotterbolaget, Hedin Belgien Bil AB, har tillträtt J-Automotive BVBA. 
Affären inkluderar två Mercedes-Benz fullserviceanläggningar. Båda anläggningarna 
bedrivs under varumärket Jacobs och är belägna mellan Gent och Antwerpen, en i 
Lokeren och en i Sint-Niklaas.  
 
- Under 2018 tog vi framgångsrikt över tolv Mercedes-Benz anläggningar i och runt Gent 
och Antwerpen. Samtidigt ingick vi avtal att förvärva två anläggningar mellan Gent och 
Antwerpen. Jag är glad att meddela att den affären nu har slutförts och att vi tar nästa 
steg i en mycket intressant marknad, säger Koncernchef Anders Hedin.  
 
Sedan mitten av 2018 driver Hedin Bil tolv Mercedes-Benz anläggningar i och runt Gent 
och runt Antwerpen under varumärket Hedin Automotive. Med det senaste förvärvet 
uppgår antalet anläggningar i Flandern i Belgien till 14 stycken. 
 
 

 
I.A. Hedin Bil AB 
(publ) 
 
För ytterligare information 
VD: Anders Hedin, anders.hedin@hedinbil.se   
Media hänvisas till: press@hedinbil.se 
 

Denna information är sådan som I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, 
för offentliggörande den 21 augusti 2019, 13:00 CET. I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) Box 2114 431 02 Mölndal.  
 

 
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 115 platser i 
Sverige, Norge och Belgien. Omsättningen för 2018 uppgick till 21 miljarder SEK och antalet anställda var 
2450. 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.  

  


