Stavanger, 05.03.2008.
Til våre samarbeidspartnere

Osjord AS blir en del av en stor nordisk
aktør innen varehandel
Dagens eier går tungt inn på eiersiden i det nye selskapet.
Ivar Gundersen selger alle sin aksjer i selskapet Osjord AS til det danske konsernet Trade Wind, som eies av
Dansk Generationsskifte AS, H.P. Værktøj AS, Schou Company AS og Osjord Holding AS. Samtidig inntar Ivar
Gundersen en posisjon i styret i Trade Wind AS.
Konsernet vil ha en omsetning i det nordiske markedet på over 1,4 mrd., og styrker sin posisjon som Nordens
største frittstående aktør innenfor produktområdene verktøy, hageverktøy, hagemøbler, kjøkkenutstyr og
hjem/fritid.
Oppkjøpet er en realitet den 12.03.2008 etter at norske konkurransemyndigheter har godkjent avtalen.
Visjonen og strategien for Trade Wind er å være Nordens ledende aktør innenfor verktøy, hageverktøy,
hagemøbler, kjøkkenutstyr og hjem/fritid. Dette gjennom volum, effektiv distribusjon og vekst i hele det nordiske
markedet.
Osjord AS var frem til 1994 en lokal distributør av bil- / motorprodukter og verktøy. I 1994 ble sortimentet utvidet til
en større andel av verktøy innen hobbysegmentet og samtidig ble distribusjonene landsdekkende. På samme
tidspunkt ble det også innledet et samarbeid med H.P. Værktøj AS
De neste årene frem til i dag opplever Osjord AS en rivende omsetningsutvikling, til i dag å være en aktør som
omsetter for nærmere 400 mill i det norske markedet. Samtidig har selskapet bygget opp en profesjonell
organisasjon med avansert logistikk for å kunne betjene det norske markedet.
Konsernet Trade Wind blir en sammensetning av selskaper som tidligere har jobbet sammen. Dette gjør at
konsernet vil bestå av aktører som utfyller hverandre og vil ha et stort potensial i det nordiske markedet.
Dette vil være avgjørende for den videre utviklingen av selskapet i de neste årene.

Ivar Gundersen
Adm.dir.
Telefon 911 99997
ivar.gundersen@osjord.no

Osjord AS – Postboks 152 Forus – 4065 Stavanger, Luramyrveien 64 – 4313 Sandnes
Telefon 51 63 72 00 – Fax 51 63 10 10 – e-post firmapost@osjord.no – www.osjord.no

