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Bilia expanderar Serviceaffären för
Mercedes i Sverige
Bilia har träffat avtal om att förvärva LBs Lastbilar AB, ett bolag som bedriver
reparation och service av transport- och lastbilar av märket Mercedes.
Verksamheten bedrivs i egen fastighet i Norrköping. Tillträdet förväntas ske
den 1 april 2022.
Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka
40 Mkr och medelantalet anställda var 11 personer. Verksamhetens
sysselsatta kapital plus fastighet och överenskomna övervärden uppgår till
cirka 30 Mkr, vilket kommer att öka Biliakoncernens nettolåneskuld.
Framöver kommer Bilia att bedriva försäljning av lastbilar samt
serviceverksamhet för transport- och lastbilar.
Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar:
”Jag är glad att Bilia genom förvärvet av LBs Lastbilar AB kan expandera den
strategiskt viktiga Serviceaffären för vårt nytillkomna bilvarumärke
Mercedes.”
Henrik Brunius, VD LBs Lastbilar AB, kommenterar:
”Jag ser fram emot att bli en del av Bilia och kommer att arbeta tillsammans
med Bilia för att utveckla vår verksamhet.”
Göteborg den 16 mars 2022
Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Fakta om Biliakoncernen
Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och
försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bilia har cirka 150 anläggningar i
Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW,
Toyota, Mercedes, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine samt
transportbilar av märket Renault, Toyota, Mercedes, Nissan och Dacia och lastbilar av
märket Mercedes.
Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel,
reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt
finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak,
vilket ger ett unikt erbjudande.
Bilia omsatte cirka 35 mdkr år 2021 och hade cirka 5 300 anställda.

