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Euromaster fortsätter växa i Norden – tar över  
en av Europas största däckverkstäder 
 
Euromaster, Europas största däckverkstadskedja med över 100 verkstäder i Sverige, har slutit 
avtal om att ta över delar av verkstadsdriften vid Sharifs Dekksenter AS i Oslo, som är en av 
Europas största enskilda däckverkstäder. Förvärvet är Euromaster första stora etablering i 
Norge. Avtalet omfattar medarbetare, verkstad, maskiner och utrustning från den 1 augusti 
2012. 

 
– Detta är ett stort steg i vår ambition att på allvar etablera 
Euromaster i Norge. Sharifs Dekksenter är en dynamisk 
innovatör och stor aktör på den norska däckmarknaden, säger 
Joakim Petersson, Euromasters Nordiska koncernchef. 
 
Euromaster ägs av däcktillverkaren Michelin och har en stark 
position på den övriga nordiska marknaden, inte minst i Sverige, 
och snart även i Norge. 
– Som stor koncern kan vi tillföra mycket, både i form av 
stordriftsfördelar och i stabilitet, samtidigt som vi vill bevara den 
starka entreprenörsanda som genomsyrar Sharifs Dekksenter, 
säger Joakim Petersson. 
 
Den 1 augusti övertar Euromaster driften av däckverkstaden på 
Skedsmokorset utanför Oslo. Ett hyresavtal har ingåtts för att 
fortsätta driften i de befintliga lokalerna under Euromasters namn 
och identitet. 
– Vi har ambitionen att växa ytterligare på den nordiska 
marknaden i allmänhet och på den norska i synnerhet och vi 
bjuder gärna in andra branschaktörer för att diskutera framtida 
samarbeten, säger Joakim Petersson. 
 
Euromaster, som har nordiskt huvudkontor i Varberg, är Europas och Nordens ledande däckkedja och 
tillhandahåller marknadens största sortiment av däck, fälgar och tillbehör. Företaget har fler än 1900 
servicecenter i 15 europeiska länder och sålde under 2011 omkring tio miljoner däck för personbilar 
och varubilar, och omkring två miljoner lastbilsdäck. I Norden är företaget representerat med över 220 
verkstäder, varav över 100 finns i Sverige. 
 
För ytterligare information kontakta 
Joakim Petersson, CEO Euromaster, tfn +46 70 882 90 50 
E-post: joakim.petersson@euromaster.com 
 
Euromaster är Europas ledande integrerade däckservicetjänst, från bil- och lastbilsdäck till däck för industi, entreprenad 
och jordbruk, liksom det största nätverket av däckverkstäder (inklusive mobila däcktjänster) på kontinenten. Euromaster har 
11 500 anställda, 2 800 servicelastbilar och fler än 1900 serviceverkstäder runt om i hela Europa. Mer information finns på 
www.euromaster.com. 

Sharifs Dekksenter AS grundades 1997 och är i dag ett av Europas största däckvaruhus. År 2006 flyttade företaget in i 
stora, moderna lokaler i Berger utanför Oslo. Däckcentret har hela Östlandsområdet som sin marknad. 

 
	  

Joakim Peterson, koncernchef Euromaster. 


