Miklagruppen endrer navn til Hedin Automotive for å tydeliggjøre et samlet konsern.
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Miklagruppen blir Hedin Automotive
For et halvt år siden ble det ble kjent at Anders Hedin Invest kjøpte 100% av
aksjene i Miklagruppen og med det tok posisjon som et av Europas største
bilkonsern. Nå endres navnet fra Miklagruppen AS til Hedin Automotive AS
for å tydeliggjøre et samlet konsern.

- Min viktigste oppgave er å sørge for effektiv og profesjonell drift i våre selskaper
gjennom gode organisasjonsstrukturer. Det er ingen hemmelighet at bilbransjen
er under sterk omstilling og at endringstakten er stor. Vi skal fortsette å utvikle
oss til å bli mer dynamisk og bedre rustet til å møte fremtiden, sier
konsernsjef Anders Hedin.

En ny styringsmodell for Hedin Automotive er derfor etablert for å skape
større samhandling og utnytte synergier på tvers av konsernet.
Stig Sæveland fortsetter som CFO, samtidig som at han har takket ja til
stillingen som administrerende direktør for Hedin Automotive AS. Stig vil
blant annet ha ansvar for fellesfunksjoner som vil effektivisere driften i
datterselskapene Bavaria Norge, Bavaria Sverige, GS Bildeler og Hedin
Performance Cars.
Helge Ellingsen fortsetter i sin rolle som administrerende direktør for Bavaria
Norge AS, samtidig som at han trer inn i styret for Bavaria Sverige, Porsche
Center Son og Porsche Center Stavanger.
Johan Frisk fortsetter som administrerende direktør for Bavaria Sverige AB, og
trer inn i styret for Bavaria Norge.
Charlotte Martinsson fortsetter i sin rolle som HR-sjef for Anders Hedin
Invest, og tar samtidig over HR-ansvaret for hele konsernet inkludert Hedin
Automotive AS.
Rickard Magnusson er utnevnt som administrerende direktør i Hedin
Performance Cars AB med ansvar for Porsche-virksomheten i både Sverige og
Norge.
Jonny Skrivarhaug fortsetter som administrerende direktør i GS Bildeler AS.
Anders Hedin fortsetter som styreleder i alle overnevnte selskap.
Er sterkt og målrettet merkevarefokus har vært, og skal være, et
suksesskriterium i Hedin. KC Motors vil derfor fremover knyttes tettere opp
mot Hedin Bil for å ivareta et samlet fokus på Kia i konsernet. Morten Westby
fortetter i sin rolle som administrerende direktør i KC Motors.
- Jeg har stor tro på at den nye organiseringen vil ha en svært positiv effekt
selskapene våre, og er glad og takknemlig for at vi får utnyttet Helge og Johans
viktige kompetanse og brede erfaring gjennom flere styreverv. Dette, i
kombinasjon med at Stig nå trer inn i rollen som administrerende direktør i Hedin
Automotive, vil gi oss en slagkraftig organisasjon som vil sørge for at vi fortsetter
vår positive utvikling, fortsetter Anders Hedin.

Administrerende direktør og CFO i Hedin Automotive, Stig Sæveland,
- Vi skal fortsette å være overraskende annerledes og merkbart bedre for å skape
kundeglede. Dette er bærende for alle våre merkevarer og selskap. Hedin
Automotive skal altså vokse videre som en egen enhet i konsernet, men med de
stordriftsfordeler og synergier som våre eiere tilfører. Nå går vi fra å være en
gruppe til å bli ett konsern med en organisasjon som kan ha full fokus på drift.
Støttefunksjoner vil derfor samles i Hedin Automotive for å fremme effektivitet og
profesjonalitet, og for sikre full operasjonell fokus på de sterke, gode merkevarene
våre, avslutter administrerende direktør og CFO i Hedin Automotive, Stig
Sæveland.

Den nye styringsmodellen trer i kraft med umiddelbar virkning.

Om Anders Hedin Invest AB
Hedin er et svensk familiekonsern som ble etablert i 1985 av far Ingemar og
sønn Anders Hedin. Konsernet driver 88 bilanlegg og forhandler 30
varemerker Sverige og Norge. Hedin Bil er, med sine 2 600 ansatte, en av de
største bilforhandlerne i Europa. Selskapet forventer å selge 75 000 kjøretøy i

året.
Hedin Automotive inngår i Anders Hedin Invest-konsernet sammen med
Klintberg & Way-konsernet, Mabi Hyrbilar, Car to Go Sweden, Hedin IT og I. A
Hedin Fastighetskoncernen Tuve Bygg AB. Anders Hedin Invest er også
deleier i Lasingoo Sverige AB. Konsernets totale omsetning forventes å nå 21
milliarder SEK i 2018, og vil sysselsette flere enn 3 300 medarbeidere.

Om Hedin Automotive
Hedin Automotive (tidligere Miklagruppen) er et heleid datterselskap av
Anders Hedin Invest. Bavaria, en av Nordens største forhandlere av BMW og
MINI, inngår i selskapet sammen med Hedin Performance Cars (Porsche i
Norge og Sverige) og GS Bildeler – Norges største uavhengige leverandør av
reservedeler og tilbehør til BMW. Hedin Automotive omsatte i 2017 for over
seks milliarder NOK, solgte 21 500 biler og sysselsetter i dag flere enn 750
ansatte.
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