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Press Release
Green Deer Holding förvärvar Gunnars Maskiner AB
Green Deer Holding, ägare av Green Deer AB och Värmdal & Traktorservice AB, har
förvärvat majoriteten av aktierna i Gunnars Maskiner AB. Gunnars Maskiner har närmare
120 anställda utplacerade över de sju orterna Åsarp, Skövde, Töreboda, Vara, Kungälv,
Lidköping och Brämhult och en omsättning på över 700 milj.
Efter förvärvet kommer Green Deer Holding att ha nära 280 anställda och en beräknad
omsättning på 1,8 Mdkr.
Green Deer Holding kan nu erbjuda sina tjänster och betjäna sina kunder från 20 talet
försäljnings- och serviceanläggningar.
Anders Karlsson VD för Green Deer AB:
”Vi är mycket glada över den här överenskommelsen med Gunnars Maskiner som är en
mycket professionell organisation med enormt motiverade och engagerade
medarbetare. Att få in ett så framgångsrikt företag i organisationen ger oss ytterligare
dimensioner och möjligheter att samverka i en storskalig verksamhet, där vi kan erbjuda
bästa möjliga service genom vår kvalificerade personal. Det ger oss dessutom möjlighet
att lära av varandra och integrera framgångsrika arbetsmodeller och rutiner från
Gunnars Maskiner, vilket kommer att öka servicenivån och professionaliteten ytterligare i
hela organisationen”.
Martin Gunnarsson och Marcus Gunnarsson, som äger och driver Gunnars
Maskiner AB: ”Vår ambition och målsättning är att alltid vara i framkant vad gäller
service och tillgänglighet. Vi ser att John Deere strategin med större återförsäljare är en
förutsättning för att klara detta. Våra uppkopplade maskiner och service på distans
kommer kräva tillgänglighet dygnet runt. Vi drivs av att göra våra kunder och
samarbetspartner mer lönsamma. För att säkerställa detta tillsammans med en trygg
framtid för våra anställda så är Green Deer en självklar partner”.
"Förvärvet av Gunnars Maskiner är ett viktigt och logiskt steg för Green Deer Holding. Att
utöka sitt geografiska ansvarsområde ger Green Deer Holding ytterligare muskler och
möjligheter att verka som en storskalig och professionell organisation på marknaden",
tillägger Sebastian Höck, Dealer Development Manager på John Deere. ”Precis som
i många andra europeiska länder blir svenska kunder mer medvetna och kravställande i
sättet de sköter sin mark och använder sina resurser, därför är en kompetent och
professionell uppsättning av återförsäljare nyckeln till kundnöjdhet.
Vi är också mycket nöjda över tillvägagångssättet förvärvet genomförts. Gunnars
Maskiner AB har blivit en av de bäst presterande och professionella affärspartnerna i
Sverige. För John Deere och Green Deer var det avgörande att genomföra förvärvet på
ett så smidigt och smärtfritt sätt som möjligt – både ur kundernas och de anställdas
perspektiv. Genom att fokusera på att behålla kärnan i allt som Gunnars Maskiner står
för på den lokala marknaden och hos de anställda, kan vi tillgodose det fullt ut.”
*Affären förutsätter ett godkännande från Konkurrensverket .
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