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Hellanor skifter navn 
Hellanor døpes om. Det nye navnet, NDS, skal understreke 
selskapets vekststrategi og starten på en ny epoke for selskapet 
som nordisk one-stop-shop og tjenesteyter. 

Daglig leder og styreleder Janno Grane ga indikasjoner om flere 
oppkjøp og at navnebytte var på gang da MotorBransjen møtte 
ham for noen uker siden. 

Hellanor , som ble stiftet i 1963, ble kJm:it om:i av det tY.ske 

investeringsselskaget Aurelius i november 2018. 

Det var naturlig at selskapet måtte skifte navn etter overtakelsen, og 

nå kommer meldingen om at navnet blir NOS Group . 

- Våre kunder skal bli best i det de driver med. 

Dette er visjonen Jan no Gr6ne nå presenterer når selskapet skifter 

navn. 

Les også: Hellanor-sjefen varsler offensiv satsing 

nds NOS står for Nordic Distribution & 

Service , og navnet skal 

understreke selskapets strategi 

om å bli en one-stop -shop 

distribusjons- og service

leverandør i Norden. 

NORDIC DISTR IBUTION & SERV ICE 

Beholder AutoMester og AutoMateriell 

- Gruppen skal bli en pålitelig og profesjonell partner som skal hjelpe 

kundene til å møte fremtiden. Allerede i september i å r skal vi lansere 

et spesialisert ERP-system for bilverksteder som vil bekrefte vår 

posisjon som en innovativ leverandør av gode løsninger , sier han. 

Han presiserer at Automester-kjeden kommer til å beholde navnet , 

men at medlemmene også vil dra fordeler av at NOS Gruppen 

moderniseres. 

En klar investeringsplan for verkstedkjeden er noe av kjernen i 

selskapets nye vekstplan. 

Også Automat eriell skal beholde navnet og er for tiden i ferd med å 

styrke seg ytterligere, både på service- og salgssiden. Ikke minst på 

tungbil. 

Navneendringen vil være gjennomført i begynnelsen av august. 

Janno Gr6ne fortalte nylig til MotorBransjen .no at han har ti års 

erfaring i Hella-systemet , både i Tyskland og utenlands, og at han var 

pådriver til å få sin nye arbeidsgiver, Aurelius, til å kjøpe norske 

Hellanor. 

Les også: 

12.02.19 Hellanor-sjefen er ute 

12.11.18 Hellanor er solgt 

06.07 .18 Hella nor er i sgill 

Nøkkeltall Hellanor AS: 

Tall i 1000 kr 2018 2017 2016 2015 2014 

Omsetning 

Driftsresu ltat 

Resultat før skatt 

Resultatmargin 

654 503 649 859 624 271 512 794 509 938 

18 15 3 961 -8 701 4 826 -8 ~36 

-13 ~7 290 -14148 -9 871 -27 514 

-0,2 % 0,0 % -2,3 % -1,9 % -5,4 % 

Hellanor har awik ende regnskapsår. 2018-tallene ble avsluttet 30. mai 

2018. Ifølge Janno Grane skal regnskapet i fremtiden følge 

kalenderåret. 

Les mer om Hellanor og et lengre intervju med Janno Grane i neste 

nummer av MotorBransj en. 
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KONTAKT OSS INNKJØPSGUIDEN 

PROFILERTE STILLINGER 

Moller Bil 

Verksmester 
Møller Bil Skadesenter Romerike 

Dahl e5 Auto 

Markedssjef/ Salgssjef Audi 
Dahles Auto Sarpsborg 

5 SISTE STILLINGER 

Møller Bil Rud: 
Serviceleder 

Dometic Norway AS: 
Key Account Manager 

Møller Bil AS: 
Sales Manager Fleet 

Møller Bil Skadesenter Romerike: 
Verksmester 

Dahles Auto Sarpsborg : 
Markedssjef/ Salgssjef Audi 
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VERKSTEDSUNDERSØKELSEN 

PAPIRAVISEN 

Papiravisen MotorBransjen 
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