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Stern en Hedin Automotive in gesprek over het
fuseren van hun automotive activiteiten
Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands dealerholding en Hedin Automotive AB,
een grote Scandinavische dealerholding, kondigen vandaag aan dat zij in gesprek zijn op
basis van exclusiviteit over het fuseren van hun respectievelijke automotive activiteiten.
De combinatie van Stern en Hedin Automotive zou sterk complementair zijn op zowel
geografisch gebied als voor wat betreft de gevoerde automerken. Daarnaast zou de
combinatie in een uitstekende positie zijn om een leidende rol te spelen in de verwachte
verdere consolidatie van automotive retailers in de Eurozone.
De autobranche wordt geconfronteerd met allerlei trends en ontwikkelingen die uiteindelijk
grote invloed zullen hebben op de individuele mobiliteit van consumenten en de manier
waarop zij gewend zijn auto’s te kopen en te gebruiken. Dat dwingt autobedrijven in heel
Europa om hun toegevoegde waarde voor consumenten te herzien en hun bedrijfsmodellen
nog eens kritisch tegen het licht te houden. Voor een passend antwoord op de veranderingen
in de markt zoeken autobedrijven tevens naar nieuwe kennis en aanvullende competenties.
Bovendien wordt de automarkt steeds internationaler. Stern en Hedin Automotive geloven
dat het bundelen van hun krachten de beste weg voorwaarts is.
Op dit moment kan geen zekerheid worden gegeven dat de fusie zal doorgaan. Na een fusie
heeft de combinatie de intentie om de notering aan Euronext Amsterdam te gebruiken als
een platform voor verdere groei. Het bestuur van Stern zal de mogelijke combinatie
zorgvuldig analyseren en zal daarbij rekening houden met de belangen van alle stakeholders.
Verdere mededelingen zullen worden gedaan zodra de omstandigheden daartoe aanleiding
geven. Stern heeft voor dit proces ING Corporate Finance aangesteld als financieel adviseur
en Van Doorne als juridisch adviseur.
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Over Stern
Stern is een grote Nederlandse automotive retailer en sinds 2000 genoteerd aan Euronext Amsterdam. Stern
biedt een groot aantal toonaangevende automerken en aanvullende mobiliteitsdiensten. Dealergroep Stern
vertegenwoordigt meerdere vooraanstaande merken als Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Ford, Volvo, Land
Rover, Kia en Opel. Aanvullend biedt Stern diensten zoals leasing, verhuur, verzekering, financiering, verlengde
garantie, (merkerkend) schadeherstel en bedrijfswageninrichting. Het netwerk van Stern telt 75 vestigingen met
circa 1.700 werknemers (fte’s) in de autodichte gebieden van Nederland.
Over Hedin Automotive
Hedin Automotive is een van de grootste automotive retailers in de Eurozone en actief sinds 1985. Het bedrijf
biedt volledige automotive dienstverlening aan particulieren en bedrijven, inclusief financiering, service en
verzekering. Hedin Automotive is dealer personen-, bedrijfs- en vrachtwagens van 30 toonaangevende merken,
waaronder merken die Stern ook voert zoals Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Ford, Land Rover, Kia and Opel
maar ook merken als BMW, Mini en Porsche. Het bedrijf biedt ook auto accessoires, banden en bandenservicediensten. Hedin Automotive is met 125 vestigingen, met meer dan 3.600 medewerkers, gevestigd in
Zweden, Noorwegen, Duitsland, België en Zwitserland. Het hoofdkantoor van Hedin Automotive is gevestigd in
Mölndal, Zweden. De onderneming is in particuliere handen.
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