Pressemelding
MONTÉR BJUGN GÅR TIL BYGGMAKKER
Byggmakker Gipling AS med hovedkontor på Steinkjer kjøper 100% av aksjene i selskapet
Byggvaren Bjugn AS. – Dette er den andre butikken i Trøndelag på under ett år som går fra Montèr
til Byggmakker. Kjøpet er helt i tråd med vår vekststrategi, som er å eie og drive byggevarehus fra
Dovre til Saltfjellet, sier adm.dir. Per Hangerhagen i Gipling AS.
Fra før driver Gipling 18 Byggmakker-butikker i Midt-Norge. Med Byggvaren Bjugn AS i porteføljen får
de en veldrevet virksomhet som har hatt god lønnsomhet over flere år. - Med en omsetning på 40
millioner vil vi nå bli tilført et større volum og en effektiv logistikk ikke bare i Bjugn, men på hele
Fosen, som er et betydelig vekstområde framover. Da er det betryggende å ha med folk som kjenner
distriktet og vi ser fram til å samarbeide med nye dyktige medarbeidere i Bjugn.
Styrker posisjonen på Fosen
Selgerne av Bjugn Byggvaren AS er Svenita Holding AS, og som er svært fornøyd med at Byggmakker
Gipling AS nå overtar. - Dette vil gi oss en fordelaktig logistikk og et bedret forretningskonsept. Vi
ønsker å bidra til at vårt byggevare-utsalg blir en integrert del av en større regional gruppering ikke
bare på Fosen, men hele Trøndelag , sier daglig leder Viggo Andresen i Byggvaren Bjugn AS.
Byggmakker er tilstede på Fosen med anlegg i Rissa og Ørland. Den sterke tilstedeværelsen på Fosen
vil gi verdi for både kunder og Gipling AS. Gipling er godt rigget for videre vekst, og dette styrker vår
posisjon som den ledende byggevareleverandøren i Midt-Norge sier adm. dir Per Hangerhagen i
Gipling. God fart i bygge markedet kombinert med store byggeprosjekter på Fosen gjør dette
markedet for byggevarer svært attraktivt. Det er en naturlig utvikling for Byggmakker Gipling, da vi
med lokale effektive byggevarehus får utnyttet vår logistikk i både proff og forbrukermarkedet.
Byggvaren Bjugn AS har hatt en sterk vekst i 2017 og forventer videre vekst i 2018. Viggo Andresen vil
fortsatt lede avdelingen i Bjugn.
Selger byggevarer for over 1,5 mrd. i 2018
Totalt regner Gipling med å selge byggevarer for over 1,5 milliarder kroner i 2018. Vi er både en stor
varehandelsbedrift i regionen og den største byggevareaktøren i Midt-Norge. Selskapet har et
effektivt logistikksystem med hovedkontor på Steinkjer som i sin tid var landets første Byggmakker
og har vært ledende i utviklingen av kjeden, avslutter Hangerhagen.
Gipling AS er et heleid datterselskap av Gipling Holding AS, som eies av Byggmakkergründerne
Gunnar Severeide og Arnfinn Kolberg gjennom sitt selskap PLG Eiendom AS, Byggmakkerne i Mo og
Bodø, samt Ligna AS.
Avtalen om transaksjonen er styrebehandlet i begge selskap. Selve overtakelsen vil skje i løpet av
februar.
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