Jyderup, den 5. oktober 2017

Pressemeddelelse

Tæt parløb mellem sjællandske autogrossister
Nu kommer der yderligere fart på vækstmotoren for Vestsjællands Autodele og Theis Bendtsen
Lyddæmper-Central. Førstnævnte har nemlig opkøbt lyddæmpercentralen, så der fremover kan
trækkes på i alt 76 medarbejdere i 7 syv sjællandske afdelinger. Navnene på de to virksomheder
forbliver de samme, men fra dags dato ligger ejerskabet hos Vestsjællands Autodele.
Vestsjællands Autodele og Theis Bendtsen Lyddæmper-Central er to virksomheder i autogrossistbranchen, der ligner hinanden langt hen ad vejen. De er begge etableret midt i 1970'erne, er gode
og velrenommerede familievirksomheder og direktørerne kender hinanden særdeles godt fra deres
bestyrelsesarbejde i indkøbsforeningen Auto-G.
Styrken i personlige relationer
På denne vis har de personlige relationer haft stor betydning for forhandlingsforløbet, hvor det på
relativt kort tid er lykkedes at "smelte" virksomhederne sammen. Det tætte kendskab til hinanden, de
fælles kompetencer og det oplagte geografiske match har spillet ind og fået forhandlingsprocessen til
at glide.
– Vi glæder os til at fortsætte de gode takter. Vi er begge moderne autogrossister, som kan lære
meget af hinanden. Vi står stærkere, når vi forener alle gode kræfter i de to virksomheder. Vi bliver
større samlet set og skal skabe synergi ud af det i hele værdikæden. Vi har begge vores styrke i
nærhed, fleksibilitet, tilgængelighed og god personlig service overalt, fortæller direktør Jan Brandt
Nielsen fra Vestsjællands Autodele.
Nyt ejerskab, samme service
Samme argumenter finder vi hos den sælgende part, Theis Bendtsen Lyddæmper-Central, hvor
grundlæggerens to sønner, Michael Bendtsen og John Bendtsen, har siddet i virksomhedens
førersæde.
– Jeg tror, at vores kunder vil opleve en styrket enhed ude på markedet, med et endnu større
sortiment og service. Vi kører ufortrødent videre med vores ekspertise inden for fleksibel levering af
autodele mange gange dagligt i hele Nordsjælland og Storkøbenhavn. Vi glæder os over at have
udvidet "familien" med vores gode venner og forretningspartnere fra Vestsjællands Autodele. Vi glæder
os til at tage hul på et nyt kapitel i virksomhedens historie, udtaler adm. direktør Michael Bendtsen fra
Theis Bendtsen Lyddæmper-Central.
Med det nye ejerskab er den nye autogrossist repræsenteret i både Jyderup, Holbæk, Hillerød,
Helsingør, Helsinge, Farum og Brøndby. Det fintmaskede net af afdelinger gør det muligt at levere
reservedele i en fart til de lokale autoværksteder. Medlemsskabet af den internationale
indkøbsforening Auto-G betyder blandt andet favorable priser og et sortiment på millionvis af
varenumre til de mest gængse bilmærker.

Vil du vide mere?
Kontakt adm. direktør Jan Brandt Nielsen fra Vestsjællands Autodele på telefon +45 59 55 71 10 eller
e-mail jan@vsautodele.dk og få uddybet indholdet af denne pressemeddelelse.
Vestsjællands Autodele med hovedsæde i Jyderup har købt Theis Bendtsen Lyddæmper-Central med
flere afdelinger i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Adm. direktør Jan Brandt Nielsen fra Vestsjællands
Autodele og adm. direktør Michael Bendtsen fra Theis Bendtsen Lyddæmper-Central glæder sig over
aftalen, der er kommet i stand efter et indgående og personligt kendskab til hinanden fra branchen.

(Fra venstre til højre Michael Bendtsen, Jan Brandt Nielsen og John Bendtsen)

