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Hedin Mobility Group förvärvar Orio
Hedin Mobility Group expanderar inom distribution och reservdelar genom 
förvärv av Orio och dess etablerade försäljnings- och distributionsverksamhet.

MÖLNDAL, 9 juni 2022 –– Hedin Mobility Group AB (publ) meddelar idag att bolaget har förvärvat 
samtliga aktier i det statligt ägda bolaget Orio AB. Orio är ett logistikföretag med rötter i svensk 
bilindustri och är exklusiv global leverantör av Saab originaldelar genom ett globalt nätverk i Europa, 
Nordamerika, Asien och Australien.

Under 2021 omsatte Orio 360 Mkr och hade cirka 140 anställda. Verksamheten bedrivs inom två 
affärsområden:

Orio Parts som säljer och distribuerar reservdelar till cirka 1 100 kunder runt om i världen. 
Produkterbjudandet omfattar cirka 18 000 unika artiklar.
Orio Logistics som tillhandahåller logistiktjänster till Orio Parts samt externa kunder.

Orio har egna försäljningskontor via helägda dotterbolag i Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland och 
Schweiz. Huvudkontor samt logistik- och distributionscenter, inklusive centrallager om 57 000 kvm 
med hög automationsgrad skräddarsydd för reservdelsverksamhet, är strategiskt beläget i Nyköping 
mellan Stockholm och Norrköping.

”Vi är mycket glada över att välkomna Orio till Hedin Mobility Group. Det är ett företag med en lång och 
stolt historia inom svensk bilindustri som vi avser att förvalta – samtidigt som vi ska tillföra nya affärer och 
på så vis vidareutveckla bolaget. Förvärvet faller väl in i vår strategi där vi vill utöka verksamheten inom 
distribution och reservdelar både i Sverige och Europa. Med Orio får vi tillgång till ett stort och ledande 
distributionscenter samt upparbetad infrastruktur för försäljning och distribution till tusentals verkstäder i 
ett 30-tal länder”, säger Anders Hedin, ägare och VD, Hedin Mobility Group.

”Regeringens uppfattning är att Orio genom en ny ägare kommer få möjlighet att utvecklas positivt till nytta 
för bolagets kunder, anställda och Nyköpings kommun. Vi är därför glada över att idag kunna lämna över till 
en ägare som kan utveckla bolaget vidare”, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Verksamheten i Orio AB överförs till Hedin Mobility Group per idag den 9 juni 2022. Orio kommer att 
verka som ett fristående bolag inom Hedin Mobility Group.
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Om Hedin Mobility Group

Hedin Mobility Group är en av Europas största privatägda bilåterförsäljare. Koncernen sysselsätter fler 
än 5 000 personer och har över 200 anläggningar i sju länder. Nettoomsättningen var 28,2 miljarder kr 
under 2021 och koncernen sålde över 125 000 fordon (varav ca 21 500 är hänförliga till överlåtna 
verksamheter från Hedin Group AB i oktober 2021).

I koncernens portfölj finns cirka 35 bilvarumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl 
privat- som företagskunder. I portföljen finns även generalagenturerna för Ford och MG i Sverige, för 
Renault, Dacia och Alpine i Sverige och Danmark, samt för Dodge och RAM i Europa. Koncernens 
verksamhet omfattar därtill grossistverksamhet inom däck och reservdelar, hyrbilsbolaget Mabi 
Mobility AB, privatleasingbolaget Car to Go Sweden AB, företagsleasingbolaget Unifleet AB samt 
delägarskap i Pendragon PLC och iMove AS.

www.hedinmobilitygroup.com

Hedin Mobility Group ingår i Hedin Group-koncernen tillsammans med Tuve Bygg AB och I.A. Hedin 
Fastighet AB. Hedin Group är även delägare i Consensus Asset Management och Ripam Invest AB som 
äger Marstrands Kurhotell, Kurbadhus och societetshus.

www.hedingroup.com
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