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BAUWERK PARKETT AG OG BOEN AS SLÅR SEG SAMMEN
OG DANNER BAUWERK BOEN GRUPPEN
To av Europas ledende produsenter av parkett, Bauwerk Parkett AG fra Sveits og Boen AS
fra Norge, slår seg sammen og danner Bauwerk Boen gruppen. Det nye selskapet vil bli
Europas ledende leverandør i høy-kvalitets segmentet, og den nest største aktøren innenfor
parkett markedet i Europa med en omsetning på ca. 1.9 milliarder NOK. Saga Corporate
Finance bistår eierne av Boen i transaksjonen.
Sammenslåingen vil føre til at den nye enheten får en meget sterk posisjon i tregulvmarkedet i Europa med de
to salgsorganisasjoner og to sterke merkevarenavn i Bauwerk og Boen. Bauwerk er markedsleder for 2-lags
parkett, mens Boen er en av de største leverandørene av 3-lags parkett i Europa. Salgskanalene til Bauwerk og
Boen er også forskjellige ved at Bauwerk har hovedfokus på salg til gulvleggerfirmaer, mens Boen primært satser
på distribusjon og salg igjennom handelsleddet. I de geografiske markedene i Europa utfyller de to selskapene
hverandre godt. Bauwerk selger det meste av sine produkter i Sveits, Østerrike, Tyskland og Nederland, mens
Boen på sin side har sine hovedmarkeder i Norge, Tyskland, Sverige, Frankrike, UK og Baltikum. Den nye gruppen
vil operere i mer enn 20 Europeiske land og vil være blant de tre største aktørene i de viktigste markedene.
Boen og Bauwerk vil fortsette under sine respektive merkenavn og vil som en følge av denne sammenslåingen
kunne tilby sine nåværende og nye kunder en rekke nye produkter.
Både Boen og Bauwerk sine individuelle strategier for videre vekst vil fortsette også etter sammenslåingen, men
med en styrking internasjonalt gjennom eksisterende nettverk. Bauwerk Boen gruppen vil få en størrelse som
sikrer konkurransekraften både på kort og i et langsiktig perspektiv. På kort sikt vil det spesielt være viktig å
realisere de synergier som finnes med et forbedret tilbud til eksisterende og nye kunder, samt synergier ved
innkjøp av innsatsfaktorene til produksjonen. Ytterligere synergier vil bli vurdert etter at sammenslåingen av
Bauwerk og Boen er blitt godkjent av konkurransemyndighetene i enkelte europeiske land.
«Med sammenslåingen av disse to økonomisk sterke selskapene så vil vi absolutt styrke vår posisjon vis-a-vis våre
eksisterende kunder, samt styrke vår posisjon i det globale markedet», sier Klaus Brammertz, CEO i Bauwerk
Thorleif Hals, CEO i Boen, legger til: «I mine 30 år med internasjonal erfaring har jeg aldri opplevd at et nytt
selskap med to salgsorganisasjoner og to sterke merkevarenavn gir så mange nye markedsmuligheter og flere
muligheter for kundene.»
«Saga opplevde betydelig interesse for selskapet fra både finansielle investeringsselskaper og industrielle aktører.
Gjennom en strukturert salgsprosess med sterk konkurranse mellom utvalgte interessenter endte vi til slutt med
den beste industrielle løsningen for selskapet, som gjennom intense forhandlinger også resulterte i de beste
betingelsene for eierne», sier Erik K. Treiborg, Partner i Saga Corporate Finance
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Saga Corporate Finance er spesialisert innen gjennomføring av transaksjoner med privateide selskaper med
selskapsverdi mellom NOK 100 millioner og NOK 2 000 millioner. Vi tilbyr spesialiserte rådgivningstjenester i
forbindelse med salg av selskap og strategiske oppkjøp i Norden og internasjonalt, og har særskilt kompetanse
innen skreddersydde strukturerte transaksjonsprosesser. Gjennom lang og omfattende erfaring fra et stort antall
gjennomførte transaksjoner, et tydelig fokus på våre kundegruppe, et stort internasjonalt nettverk og hardt
arbeid er vi i stand til å maksimere verdier for våre oppdragsgivere. www.sagacorporate.no

