Skattum Handel utvider til StorOslo med to nye butikker
(Oslo, 12. januar 2016) Skattum Handel AS med
hovedkontor på Gjøvik kjøper Byggmakkers to trelast- og
byggevareutsalg på Brobekk i Oslo og på Skui i Bærum. De to
butikkene har i dag har en årlig omsetning på til sammen
over 200 millioner kroner og over 50 ansatte. – Med dette
kjøpet tar vi opp konkurransen i et sterkt voksende marked i
Stor-Oslo, sier styreleder Ted Skattum i Skattum Handel AS.
Skattum Handel AS utvider nå byggevarevirksomheten ved å kjøpe
Byggmakker-kjedens to egeneide varehus i Stor-Oslo. Varehusene blir
fortsatt en del av Byggmakker, men nå som kjøpmannsdrevne varehus.
Overtagelsen skjer i begynnelsen av april 2016 og innebærer at Skattum
får en samlet årlig omsetning på rundt 800 millioner kroner. Skattum med
røtter fra 1893 driver fra før 8 byggevareutsalg på Østlandet, konsentrert
i Oppland og Hedmark, og konsernet tar nå Byggmakker-sats også i Oslo
og Bærum. Ifølge Skattum vil kjøpet av de to butikkene styrke
konkurransekraften, øke attraktiviteten for kundene, og ytterligere
forsterke Byggmakker sin posisjon i Stor-Oslo.

Styrker markedsposisjonen

Kjøpet passer oss godt, vil gi oss større volum og tilgang til et stort og
interessant marked. Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og vil
vokse med 200 000 innbyggere de neste 15 årene, noe som vil kreve
minst 100 000 nye boliger, uttaler styreleder i Skattum Handel AS, Ted
Skattum. – Vi leverer allerede byggevarer til prosjekter i Stor-Oslo som
det nye Nasjonalmuseet og Barcode, men ønsker å styrke oss ytterligere.
Da er det godt å vite at vi nå kjøper to byggevarehus som er veldrevet,
godt posisjonert og som har dyktige medarbeidere.
Skattum ønsker å bidra til at varehusene blir integrert som del av en
større Skattum-gruppering på Østlandet. - Eierskiftet vil gjøre at
virksomhetene kjennes igjen for de faste kundene. Samtidig er målet å
styrke både logistikk og innkjøpsvilkår som vil komme både proff – og
forbrukerkunder til gode. Skattum Handel AS er et samfunnsansvarlig
selskap som legger til rette for rasjonelle og gode løsninger, samtidig som
det legges stor vekt på at kompetanse ivaretas og utvikles i de lokale
byggevarehusene. Transaksjonen innebærer også forbedringsplaner som

vil styrke Byggmakker-varehusene og dermed sikre gode arbeidsplasser
også i framtiden, sier Skattum.

Kjøpmannsstrategi

For Byggmakker som kjede er salget av Byggmakker-varehusene Brobekk
og Skui i tråd med strategien om at butikker bør og skal drives av
kjøpmenn med lokalkunnskap om marked og kundegrunnlag.
- Skattum er et langsiktig og lønnsomt selskap som vi er stolte av å
samarbeide med gjennom mange titalls år, og vi kjenner hverandre godt.
Vi gleder oss til å utvide og videreutvikle dette samarbeidet, sier Strand
Jacobsen.
Bildetekst: Fra venstre: Raymond Gabrielsen fra Byggmakker Handel AS,
Niklas Skattum fra Skattum Handel AS, Ted Skattum fra Skattum Handel
AS, Stian Strand Molstadkroken fra Skattum Handel AS og Knut Strand
Jacobsen fra Byggmakker Handel AS.
For nærmere informasjon, kontakt:
Ted Skattum, styreleder Skattum Handel AS
Tlf. 970 15 751, E-post: ted.skattum@skattum.no

Stian Strand Molstadkroken, daglig leder Skattum Handel AS
Tlf:911 87 056, E-post: stian.molstadkroken@skattum.no
Knut Strand Jacobsen, administrerende direktør i Byggmakker Handel AS
Tlf. 454 92 010, E-post: knut.strand.jacobsen@byggmakker.no

Fakta:

Skattum Handel AS er morselskapet til 8 byggevareutsalg i Hedmark og
Oppland; på Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Ringsaker, Dokka, Raufoss,
Leira og Elverum. Med Brobekk og Skui vil grupperingen bestå av 10
byggevarehus profilert som Byggmakker Skattum.
Omsetningen i 2016 forventes å være rundt 800 millioner. I tillegg eier
selskapet 34% av Byggmakker Hønefoss. Skattum Handel AS ledes av
Stian Strand Molstadkroken og eies av Skattum Holding AS v/Ted
Skattum. Skattum Holding AS, med datterselskapet Skattum Eiendom
AS, er også største aksjonær i Tema Eiendom AS, et av innlandets største
eiendomsselskaper.
Byggmakker Brobekk er siden 2008 et av Oslos største byggevareutsalg,
med en årlig omsetning på omtrent 140 millioner kroner. Byggmakker
Skui er et veletablert byggevareutsalg med lang historie i Bærum, med en
årlig omsetning på omtrent 70 millioner kroner.
Byggmakkerkjeden er en av Norges ledende byggevarekjeder og omsetter
byggevarer i Norge for omtrent 6 milliarder kroner årlig. Kjedeselskapet
Byggmakker Handel AS ivaretar konsept og varestrøm, og eies av finske
Kesko som er et av Europas ledende byggevarekonserner. Byggmakker
omfatter 89 utsalgssteder over hele landet.

