Swecon breddar
sin verksamhet

Swecon förvärvar
hyresbolaget Kewab Rental
•

Krav och önskemål från kunder ökar om att
kunna hyra maskiner i högre utsträckning.

•

Swecon breddar sin verksamhet genom
förvärvet av hyresbolaget Kewab Rental

•

Går i linje med Swecons strategi att möta
kundernas behov genom att bredda
kunderbjudandet, satsa på hyresmarknaden
och öka tillgången till begagnade maskiner

•

Hyresaffären kommer vara en viktig
strategisk del av Swecons affär framåt

Kewab Rental
● Ett av Sveriges största och bredaste utbud av
stora anläggningsmaskiner för uthyrning och
hyrköp
● Fokus på större maskiner under
Volvovarumärket.
● 2021 omsatte bolaget 88 MSEK
● 3 anställda med huvudkontor i Karlstad
● Har sedan tidigare en bra relation och ett
gott samarbete med Swecon

Swecon
● Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av
Lantmännen och är återförsäljare av Volvo
Construction Equipment i Sverige.
● Swecongruppen finns även representerad i
de baltiska länderna samt delar av Tyskland.
● Cirka 600 anställda och 34 serviceplatser i
landet
● Erbjuder ett komplett sortiment av
anläggningsmaskiner, utrustning, reservdelar,
service och support.
● 2021 omsatte bolaget 4 miljarder kr.

Swecons & Kewab
Rentals kunder
● Kewab Rental kommer fortsatt vara ett eget
bolag under vd Michael Herbertsson och ska
fortsatt jobba med att utvecklas tillsammans
med sina kunder
● Befintliga kunder erbjuds ett bredare utbud av
alternativa finansieringslösningar och som på
sikt blir rikstäckande
● Swecon vill fortsatt utveckla dagens affärer
med befintliga kunder i hyresbranschen
● Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Frågor & Svar
Varför köper Swecon ett hyresbolag?
Det finns en ökande efterfrågan på hyrmaskiner från kunder både i Sverige och Europa. Swecon behöver därför bredda
sin verksamhet för att för att kunna möta den efterfrågan och säkerställa sin konkurrenskraft även i framtiden.
Förvärvet ligger i linje med Swecons strategi att bredda kunderbjudandet och öka tillgången till begagnade maskiner
vilket båda uppnås genom att erbjuda maskiner på hyresmarknaden.
Varför köper Swecon Kewab Rental?
Kewab Rental har idag ett av Sveriges största och bredaste utbud av stora anläggningsmaskiner för uthyrning och hyrköp,
där merparten utgörs av Volvomaskiner. Det är ett välskött bolag, en kunnig organisation med digitaliserat arbetssätt.
Det finns redan idag ett väl fungerande samarbete mellan våra bolag och Kewab Rental har många starka kundrelationer
som Swecon ser fram emot att bygga vidare på.
Hur ser Kewab Rentals affär ut idag och hur ser deras erbjudande ut?
2021 omsatte bolaget 88 MSEK. Det finns ca 200 maskiner i hyresflottan, där merparten är större Volvomaskiner, och de
erbjuder olika typer av hyreslösningar där huvudfokus ligger på långtidsuthyrning.
Vad är Swecons strategi för hyresmarknaden? Vilken position vill Swecon ha?
Swecon vill vara en aktör på hyresmarknaden framöver. Kewab Rental har idag ett av Sveriges största och bredaste
utbud av stora anläggningsmaskiner för uthyrning och hyrköp, där merparten utgörs av Volvomaskiner. Detta passar bra
in i Swecons verksamhet och är en position som Swecon vill behålla och utveckla.

Frågor & Svar
Hur kommer Kewab Rental att utvecklas i Swecons ägande?
På kort sikt i steg ett handlar det om att Kewab Rental ska fortsätta precis som vanligt. I ett andra steg på längre sikt
kommer en översyn göras över hur Swecon och Kewab Rental bäst kan dra nytta av varandra och samarbeta för att
utveckla affären och marknaden.
Hur kommer det här påverka Swecons befintliga kunder?
Swecons befintliga kunder kommer inte beröras mer än att de kommer erbjudas ett bredare utbud av alternativa
finansieringslösningar och samarbeten via vårt hyresbolag. Swecon vill fortsatt utveckla dagens affärer med befintliga
kunder i hyresbranschen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.
Hur kommer Kewab Rentals befintliga kunder påverkas?
Då Kewab Rental fortsatt kommer vara ett eget bolag och jobba som tidigare ska befintliga kunder inte beröras. Vi vill på
sikt kunna erbjuda kunderna ett rikstäckande utbud av affärslösningar.
Ska Kewab Rental integreras in i Swecon?
Kewab Rental kommer ligga som ett eget bolag i affärsområdet Tjänster och Kompletterande produkter. Finns inga
planer på någon integration just nu.

Vid ytterligare frågor, kontakta Hans Olofsson eller Michael
Herbertsson

Enjoy life
with machines

