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Hedin Bil förvärvar Fordonsmäklarna 
Stockholm Citys verksamhet i Segeltorp
Hedin Bil, genom sitt dotterbolag Hedin Stockholm Bil AB, förvärvar via en 
inkråmsaffär Fordonsmäklarna Stockholm City AB:s verksamhet i Segeltorp. 
Tillträdesdagen är den 3 maj 2021 och därefter drivs verksamheten vidare genom 
Hedin Stockholm Bil AB.

Inkråmsaffären omfattar försäljningsverksamheten, verkstad & service samt bildelar & tillbehör av 
varumärket Subaru samt övertag av lokalen och inventarierna.

”Vi är mycket glada över att få möjlighet att förvärva Fordonsmäklarnas anläggning som har en viktig 
geografisk placering med en av de mest attraktivaste lokalerna i Stockholm och Sverige”, säger Morten 
Westby, VD för Hedin Stockholm Bil AB.

Hedin Bil har sedan tidigare flera bilanläggningar i det attraktiva affärsområdet, bland annat Hedin 
Multibrand i Segeltorp med varumärkena KIA, Opel och Mitsubishi samt en betydande 
begagnatverksamhet genom Hedin Certified, Hedin Multibrand Kungens Kurva med Jeep, Alfa, Abarth, 
Dodge, RAM, GM, Cadillac, Carstore Kungens Kurva samt Hedin Ford Store i Segeltorp.

Subaruverksamheten kommer att flyttas till Hedin Multibrand i Segeltorp efter förvärvet är genomfört, 
och den nya anläggningen kommer i stället att byggas om till en MG Single Brand samt utöka 
försäljningen av begagnataffären genom Hedin Certified.

”Vi är mitt inne i alla förberedelser på att lansera MG i Sverige, och den här nya anläggningen kommer vara 
vår första MG single brand-anläggning. Vi är säkra på att vi kommer lyckas i med denna satsning i Stockholm 
och i Sverige. MG kommer bara lanseras som laddbara bilar och kommer med 7 års garanti. Första 
kundleveranser väntas ske i slutet på maj”,  berättar Tomas Ernberg, tf. VD för Hedin MG Sweden AB.

För ytterligare information:

Anders Hedin, anders.hedin@hedingroup.com 
Media & press, press@hedingroup.com
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Fakta Hedin Bil-koncernen

I.A. Hedin Bil är en av Europas 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 Hedin Group-koncernen och till 9% av 
Ingemar Hedin.
 
Hedin Bil-koncernen ingår i Hedin Group-koncernen tillsammans med bl.a. Klintberg & Way, Mabi 
Mobility, Car to Go Sweden, Hedin Motor Company och Tuve Bygg. Hedin Group är även delägare i 
Lasingoo, Consensus Asset Management samt iMove. Koncernens omsättning för rullande 12 månader 
beräknas uppgå till ca 35 miljarder SEK och antalet anställda är ca 3 600. www.hedingroup.com

Fakta Fordonsmäklarna Stockholm City AB

Fordonsmäklarna Stockholm City AB startade sin verksamhet 2009 och är återförsäljare av bl. a 
Subaru, RAM och Hyundai, samt begagnade med och har sitt säte i Stockholms län.
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