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Bavaria har overtatt driften av Brages
BMW- og MINI-virksomheter i Ålesund,
Molde og Kristiansund
Bavaria Norge inngikk i juni en avtale med Brages Holding om kjøp av BMW
og MINI-virksomhetene Brages Bil og Brages Molde. Nå overtar selskapet
driften, og endrer samtidig navn på virksomhetene til Bavaria Ålesund og
Bavaria Molde.
Brages-gruppen har siden siden etableringen i 2002 opparbeidet seg en solid
posisjon i Møre og Romsdal, og selger i dag omtrent 1.350 nye og brukte

BMW og MINI i året. Bavaria, som nå ytterligere styrker sin posisjon som en
ledende forhandler av BMW og MINI i Norge, gleder seg over å kunne ønske
49 ansatte velkommen.

Klar vekstambisjon
Bavaria inngår i norske Hedin Automotive; et heleid datterselskap av den
svenske giganten Hedin Bil AB med hovedsete i Göteborg, Sverige. Hedin Bil
omsatte i 2018 for mer enn 21 milliarder SEK, hvorav Hedin Automotive med
sine 700 ansatte stod for 6 MRD.
– Oppkjøpet er helt i tråd med våre vekstambisjoner for de neste årene. Vi
har stor respekt for hva Brages har oppnådd. Det er et god drevet selskap
med en kundesentrisk kultur og solide verdier, og er dermed en svært god
match for Bavaria. Vi er sikre på at kundene vil dra fordeler av at to sterke
partnerne nå slår seg sammen, og vi skal betjene dem på best mulig måte,
sier Helge Ellingsen, administrerende direktør i Bavaria Norge.

Om Hedin Automotive AS
Hedin Automotive er et heleid datterselskap av svenske I.A. Hedin Bil AB.
Bavaria, en av Nordens største forhandlere av BMW og MINI, inngår i
selskapet sammen med Hedin Performance Cars AB (Porsche i Norge og
Sverige) og GS Bildeler – Norges største uavhengige leverandør av
reservedeler og tilbehør til BMW. Hedin Automotive omsatte i 2020 for over
9,5 milliarder NOK, og sysselsetter flere enn 1 000 ansatte.
Om Hedin Bil AB
I.A. Hedin Bil er en av Europas største privateide bilforhandlere. Porteføljen
inkluderer over 30 varemerker, og selskapet tilbyr full service for både private
og bedriftskunder. Finansiering, service og forsikring er noen av
komponentene i den komplette porteføljen. Hedin Bil er representert på drøyt
120 steder i Sverige, Norge, Belgia og Sveits. www.hedinbil.se
® I.A. Hedin Bil er et registrert varemerke eid 91% av Hedin Group og 9% av

Ingemar Hedin.
Hedin Bil Group er en del av Hedin Group Group sammen med bl.a. Klintberg
& Way, Mabi Mobility, Car to Go Sweden, Hedin Motor Company og Tuve
Bygg. Hedin Group er også partner i Lasingoo, Consensus Asset Management
og iMove. Konsernets omsetning for rullerende 12 måneder anslås til å
beløpe seg til cirka 35 milliarder SEK, og antall ansatte er cirka 3 600.
www.hedingroup.com
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