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Bilia och Porsche Sverige stärker
samarbetet genom nyetablering av
Porsche Center i Kristianstad
Bilia bedriver idag försäljning och service från den tyska sportbilstillverkaren
Porsche på två Porsche Center i södra Sverige, i Malmö och i Helsingborg.
Tillsammans med Porsche Sverige förbereder vi nu nästa steg i expansionen av
vårt samarbete genom att planera för en nyetablering och byggnation av
ytterligare en anläggning för försäljning och service av Porsche i Kristianstad. I
dagsläget finns det totalt elva Porsche Center i Sverige. Nya Porsche Center
Kristianstad kommer att öka Bilias närvaro i regionen och möjliggöra ännu bättre
service för nya och befintliga Porsche-kunder .
Per Avander, VD Bilia AB, kommenterar:
”Vi är mycket glada över att kunna fortsätta vår resa tillsammans med Porsche
Sverige genom att etablera en helt ny fullserviceanläggning, i enlighet med Bilias
One-stop-shop-koncept, för vår verksamhet inom Porsche-affären. Det innebär att
Bilia även fortsättningsvis kommer att vara en stark representant för Porsche i den
södra delen av Sverige.”
Reine Wermelin, Direktör Porsche Sverige, kommenterar:
”Vi är tacksamma för det fortsatta förtroende Bilia visar oss genom en sådan här
investering. Porsche i Sverige har under flera år haft en stark försäljningsutveckling.
Våra laddningsbara bilar, där försäljningsandelen nu passerat 60 procent, bidrar till
ytterligare tillväxt. Därmed finns det ett behov av att fortsätta öka kapaciteten i
återförsäljarnätet. Att Bilia etablerar Porsche Center Kristianstad bidrar till att vi
kan se fortsatt positivt på framtiden.”
Göteborg den 13 april 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-Benz, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine
samt transportbilar av märket Renault, Toyota, Mercedes-Benz, Nissan och Dacia och
lastbilar av märket Mercedes-Benz.
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.

