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T H E  S U M  O F  A U D I O  I N N O V A T I O N

Apollo 770 skapar en

 bättre ljudupplevelse

med DSP teknologi

samt högtalare- och

omgivningsprofiler.

n Svenska Hjertmans och norska 
Norway Marine Supply (Maritim) 
har samarbetat sedan juli 2017. Nu 
utökar de samarbetet till att även 
omfatta Byggplast (SeaSea) för att 
skapa en ännu större nordisk grupp 
som ska fokusera på lönsamhet.

ALLA TRE FÖRETAGEN kommer att 
fortsätta som oberoende enheter 
med respektive varumärke. Samt-
liga anställda fortsätter sina arbe-
ten som tidigare.

Formellt baseras samarbetet 
på att Hjertmans köper Byggplast 
och dess dotterbolag Båtaccenten 

i Stockholm och Byggplast i Norge. 
Aktieägarna i Byggplast, B. Berner 
Consulting, får betalt i aktier i den 
konsoliderade gruppen. BiJaKa AB 

Hjertmans bildar ny tillbehörsgrupp
SeaSea, Hjertmans och Maritim bildar en ny nordisk grupp för båttillbehör

med säte i Saltsjöbaden är även i 
fortsättningen majoritetsägare. vd 
för bolaget är Stefan Järudd och i 
styrelsen finns även Tomas Billing.

– HJERTMANS ÄR väldigt glada för 
att inkorporera Byggplast (SeaSea) 
i vår redan starka grupp. Detta gör 
oss till en riktigt stark kraft på den 
nordiska marknaden för marina 
tillbehör och utrustning, säger Ste-
fan Järudd, vd för Hjertmans.

Den nya gruppen får full mark-
nadstäckning som grossist och 
återförsäljare i både Sverige och 
Norge. Med två grossiströrelser, 

25 egna butiker och ett 25-tal 
franchisetagare och partners får 
gruppen en omsättning på cirka 
650 Mkr med god lönsamhet.

– Vi är glada med att ta ett 
stort steg framåt i vår ambition 
för att vara den bästa partnern 
för våra kunder och leverantörer 
i norra Europa. Vi tror absolut 
att den här nya gruppen förstär-
ker vår närvaro på både kon-
sumentmarknaden och på den 
professionella marknaden, säger 
Joakim Berner, vd för Byggplast 
(SeaSea).
LARS-ÅKE REDÉEN

Stefan Järudd, vd för Hjertmans.

Lugn start för Nimbus med Bella
Det blir inga större förändringar för Nimbus och Bella efter uppköpet
n Efter det att svenska Nimbus
Boats tillsammans med sin ägare,
R12 Kapital, köpt finländska Bella
Boats Oy av Raimo Sonninen och
Brunswick Corporation blir det
inga direkta stora förändringar.
Detta enligt Jan-Erik Lindström,
vd för Nimbus Boats AB.

I DEN NYA KONCERNEN ingår flera 
av båtbranschens mest kända va-
rumärken. Nimbus förde med sig 
Nimbus, Paragon och Alukin med-
an Bella tillför Bella, Flipper, Aqua-
dor och Falcon.

Hur ser era planer ut för Nimbus 
med Bella efter övertagandet?

– Det blir ingen förändring. Vi
ser inte att våra varumärkens olika 
modeller i egentlig mening ”krock-
ar” och fastslagna planer ligger 
därför fast. Dock kommer vi, i takt 
med att vi blir tajtare, ha ett ökat 
samarbete där så är möjligt inom 
inköp, utveckling och distribution 
med mera, säger Jan-Erik Lind-
ström, vd för Nimbus Boats AB.

Hur kommer båtbranschen res-
pektive era kunder att märka för-
ändringen?

– Vi kommer att kunna erbjuda
ett mer komplett utbud, givet vil-
ket båtliv som sker på våra olika 

marknader. Vi kommer att få större 
möjlighet att hålla konkurrenskraf-
tiga priser eftersom vi kommer åt 
volymfördelar som vi inte tidigare 
gjorde såsom fristående enheter. 
Dessutom kommer fler kunder 
att, i ett relativt närområde, kunna 
få tillgång till våra produkter. För 
båtbranschen har det initialt ingen 
påverkan men behovet av en kon-
solidering får möjligen en skjuts. 

Hur fördelas produktionen mel-
lan Sverige, Finland och Polen?

– Det blir ingen förändring, men
i och med att Nimbus TC8 kommer 

att tillverkas i Finland så är den 
volymmässigt största delen idag, 
tveklöst, där.

Vilken var den viktigaste delen 
att lösa i förhandlingarna?

– Förhandlingen som sådan var
ganska traditionell. Komplexiteten 
låg i att det var en tre parts deal där 
alla skulle få ett rimligt utrymme. 
Det tog lite tid, men slutresultatet 
blev mycket bra.

Ni skapar en ny organisation för 
allt från inköp till försäljning. Hur 
ser den ut?

– Både ja och nej. Respektive

organisation är i stort sett oföränd-
rad, men det tillkommer på grupp-
nivå samordnare, till största delen 
rekryterade från endera organisa-
tionen, som ska hantera de frågor 
som ska samordnas, bland annat 
inköp och försäljning.

Kommer alla varumärkena att 
fortsätta som tidigare?

– Ja.
Kommer ni att satsa extra myck-

et på något av varumärkena?
– Nej, men uppdateringspla-

nerna måste möjligen få sig en ge-
nomlysning då prioritetsordningen 
kanske måste ändras beroende på 
var aktuella modeller befinner sig i 
livscykeln.

Hur ser planerna ut för Flipper 
Marin i Täby? Blir det er viktigaste 
försäljningsplats i norra Stockholm 
eller ska ni öppna något nytt?

– Inget nytt är planerat. Vi ser 
fram emot att få arbeta tillsam-
mans med de duktiga människorna 
på Flipper Marin och tror att vi 
ska kunna spetsa erbjudandet till 
marknaden lite till, likt i övriga 
Stockholms återförsäljare.

Nimbus Boats ägs av investment-
bolaget R12 och har merparten av 
produktionen i Mariestad.
LARS-ÅKE REDÉEN

Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Boats med Bella Boats.
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