
 
 

 
 
 

Pressmeddelande 
Göteborg, 6 november 2020  
 

Hedin Automotive förvärvar majoritetsandel i det danska BMW 
reservdelsbolaget KOED 

Hedin Automotive, en del av Hedin Group, har ingått ett avtal om att förvärva 60 procent av aktierna i 
den danska BMW- och MINI-specialisten KOED. Det snabbt växande företaget har fokuserat på BMW-
reservdelar. Idag har KOED en av de största katalogerna över nya och begagnade BMW-reservdelar i 
Norden. 

 
KOED kompletterar Bavaria och GS Parts perfekt. Tillsammans kommer vi att ge BMW-ägare tillgång till ett ännu bättre produkt- 
och tjänsteerbjudande i Skandinavien, säger Stig Sæveland, VD för Hedin Automotive Norge. 
 
I mer än två decennier har KOED fokuserat på demontering och försäljning av BMW-reservdelar och 
godkändes som BMW-serviceverkstad 2014. De senaste åren har företaget haft en stark tillväxt, vilket 
resulterat i stark försäljning och ökad marknadsandel. 
 
Genom förvärvet stärker Hedin Automotive sitt BMW-reservdelserbjudande i Skandinavien. Hedin 
Automotive, genom sitt dotterföretag GS Parts, är redan den största oberoende leverantören av delar till BMW 
och MINI i Norge. 
 
- Förvärvet placerar oss väl för framtida tillväxt. KOED kompletterar Bavaria och GS Parts perfekt. Tillsammans 
kommer vi att ge BMW-ägare tillgång till ett ännu bättre produkt- och tjänsteerbjudande i Skandinavien, säger 
Stig Sæveland, vd för Hedin Automotive Norway. 
 
Stark allians 
Medägare av KOED, Henrik Høstrup Sørensen, förblir i sin position som vd. Sørensen är mycket nöjd med 
ägandet av Hedin Automotive. 



 
 

 
- Hedin Automotive är en idealisk ägare och partner för KOED. Jag identifierar mig med deras värderingar, 
kundorienterade tillvägagångssätt och ambitioner. När vi nu ansluter oss till Nordens största BMW-spelare 
kommer vi att dra nytta av ömsesidig expertis samt tillgång till resurser och kapital. Genom att realisera 
synergier och förbättra effektiviteten skapar vi en konkurrensfördel. Vår förmåga att leverera ännu bättre 
kundupplevelser ger oss framtida framgång. 
 
Tydlig tillväxtambition 
Jonny Skrivarhaug, chef för affärsutveckling på Hedin Automotive, ansvarar för värdeskapande initiativ över 
företag och gränser. Han är mycket nöjd med förvärvet, eftersom det skapar en stark plattform för fortsatt 
utveckling. 
 
- Förvärvet av KOED är helt i linje med våra tillväxtambitioner och erbjuder stor potential för ytterligare 
synergier. Det kommer att stärka vår position och gynna BMW-ägare i Norden, avslutar Skrivarhaug. 
 
Stig Sæveland och Jonny Skrivarhaug kommer att ingå i KOED:s styrelse efter transaktionen. 
 
Förvärvet träder i kraft under november 2020. 
 
 
I.A. Hedin Bil AB 
(publ) 
 
För ytterligare information: 
press@hedinbil.se  
 

 

Fakta Hedin Bil-koncernen 
I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns över 30 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 drygt 120 platser i Sverige, Norge, Belgien och Schweiz. 
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.  
 
Hedin Bil-koncernen ingår i Hedin Group-koncernen tillsammans med Klintberg & Way-koncernen, Mabi Rent, Car to Go Sweden, 
Hedin IT och I.A. Hedin Fastighet-koncernen. Hedin Group är även delägare i Lasingoo Sverige AB, Consensus Asset 
Management AB samt majoritetsägare i Tuve Bygg AB. Koncernens omsättning för rullande 12 månader beräknas uppgå till ca 
27 miljarder SEK och antalet anställda är ca 4 000.  


