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KORT OM VEHO
Veho, som i år fyller 80 år, är ett finskt företag grundat år 1939 med verksamhet även i Sverige och Baltikum.
Företaget grundades år 1939 för import av Mercedes-Benz och märket utgör fortfarande kärnan i vår verksamhet.
Som partner erbjuder Veho mångsidiga mobilitetstjänster och transportlösningar i form av allt från personbilar
till tunga lastbilar. Kundupplevelsen styr vår verksamhet.
Dagens bil är en teknologisk toppenprodukt. Vi siktar mot toppen även i våra tjänster och i utvecklingen av hela verksamheten
i den digitala eran. Vårt framtidsmål är i allt högre grad att vara ett företag som erbjuder hållbara mobilitetslösningar.

AFFÄRSOMRÅDEN
l Veho Personbilar
Till affärsområdet hör import, återförsäljning, service och reparation av Mercedes-Benz- och smart-personbilar. Självständiga
återförsäljare i Mercedes Benz-nätverket kompletterar Vehoaffärerna. Veho-affärerna säljer och servar även Citroën-,
Peugeot- Ford-, Honda- och Škoda-bilar. Biluthyrningen Sixt och
konceptet Veho Go erbjuder mobilitetstjänster. Vaihtoplus-kedjan
är specialiserad på försäljning och service av begagnade bilar.

OMSÄTTNING 2018

1167 milj. €
l Veho Personbilar 45 %

l Veho Nyttofordon 30 %
l Sverige och Baltikum 22 %
l Assistor 3 %

l Veho Nyttofordon
Till affärsområdet hör import och återförsäljning av Mercedes-Benzoch Fuso Canter-nyttofordon samt Setra-bussar, reservdelar och
service för Sisu-lastbilar samt CharterWay Rent-biluthyrning. Därtill
erbjuder vi servicetjänster även för andra nyttofordonsmärken, släpvagnar och påbyggnad. Ett effektivt landsomfattande nätverk av försäljningsställen och serviceverkstäder med tillhörande tjänster som
svarar mot kundernas behov utgör kärnan i affärsverksamheten.
l Affärsverksamhet i Sverige och Baltikum
I Sverige är Veho Bil Sverige AB återförsäljare av Mercedes-Benzpersonbilar, paketbilar och lastbilar. Bilanläggningarna ligger
i Stockholm, Karlstad, Örebro och Västerås.

I Baltikum fungerar Veho som importör av Citroën. I Tallinn
och Tartu i Estland fungerar Veho även som återförsäljare
av Citroën och Honda. I Lettland och Litauen står självständiga
återförsäljare för återförsäljningen.
l Assistor Oy Ab
Logistikbolaget Assistor producerar kundlösningar för både
fordons- och reservdelslogistik samt tillhörande informations
hantering från bilfabrik till slutanvändare. Till bolagets mångsidiga
tjänster hör transport, kvalitetskontroll, importunderhåll, lagring,
tilläggsutrustning, bilbeskattning, registrering, förtullning och
en webbutik.
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E T T S TA R K T Å R M ED M Å N G A F Ö R Ä N D R I N G A R
År 2018 var en tid av förändring. Vehos

Vi skapar själva vår tillväxt

verksamhetsmiljö upplevde en stark

Marknaden verkar inte föra med sig tillväxt, särskilt inte i Finland.

brytning, då till exempel WLTP-standar-

Dagens omtalade förändringskrafter, såsom digitalisering, för-

den i september ändrade på bilarnas

ändringen i konsumenternas beteende samt behovet att minska

utsläppsmätning och beskattning.

på trafikutsläpp, har inte försvunnit någonstans. I enlighet med

Veho förberedde även betydande för-

vårt motto ”Hållbart bilägande” arbetar vi för morgondagens

ändringar som trädde i kraft från början

lösningar. För att säkerställa vår nödvändiga förnyelse grunda-

av år 2019: vi förnyade vår strategi och organisationsstruktur.

de vi enheten Nya affärsverksamheter, som utvecklar nya slags

Mitt bland förändringarna gjorde koncernen en stark omsätt-

tjänster för kommande behov hos företag och konsumenter.

ning och rörelsevinst. Vår kärnverksamhet fortsatte sin tillväxt
kurva och koncernen stärkte sin soliditet. Vår internationella

Organisation efter kundens behov

affärsverksamhet utvecklades också mycket positivt.

Vi förnyade vår organisationsstruktur så att vi kunde börja
år 2019 med en modell där vi kombinerat importorganisatio-

Investering i framtiden

nerna för person- och transportbilar. Målet med reformen är

Vi tror att ett starkt fokus ger framtida framgång. Det betyder

att maximera utnyttjandet av vårt personbilsnätverk i Finland

att avstå från vissa saker, men även att bygga nytt och göra

för försäljning och service av Mercedes-Benz-transportbilar.

nya förvärv. I april 2018 sålde vi PSA-funktionerna i Åbo.

Samtidigt fortsätter vi att starkt utveckla affärsverksamheten

I augusti öppnade Vaihtoplus-kedjan en ny affär i Ideapark i

för lastbilar och bussar. Jag är övertygad om att vi på detta

Lembois, vilket skapade Nordens största centrum för bytes

sätt allt bättre kan möta både våra företags- och konsument-

bilar. I september stärkte vi vår ställning som återförsäljare

kunders varierande behov.

av Mercedes-Benz i Sverige genom ett företagsköp. I årsskiftet
slutförde vi även försäljningen av Ford-affärsverksamheten

1 800 stjärnors strategi

i Esbo.

År 2018 uppdaterade vi vår strategi för perioden 2019–2021.
Vi har en viktig ledstjärna som centrum för vår resa. Vi inleder

Inom affärsverksamheten Nyttofordon fattade vi ett in-

samma förändring i Finland som vi redan gjort med stor fram-

vesteringsbeslut om att upprätta en kundtjänstcentral för

gång i Sverige, det vill säga att vi fokuserar på samarbetet med

transport- och lastbilar i Veckals i Vanda, som kommer att

Daimler och Mercedes-Benz, samt avstår från resten av person-

ersätta vårt verksamhetsställe i Gloms när det står färdigt.

bilsrepresentationerna. Detta är den största förändringen i vårt

Vi satsade även på att utnyttja förnybar energi: Vi installe-

företags närhistoria, där alla över 1 800 anställda på Veho får

rade ett system med 128 solpaneler på taket av vår Veho

bidra till att vi lyckas. Därför har vi beslutat oss för att var och

Airport-affär i Vanda.

en av oss är en stjärna.

Juha Ruotsalainen

Verkställande direktör, Veho Oy Ab
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För en god kundupplevelse krävs kompetent och motiverad personal.
För oss är personalens erfarenhet och kompetens på arbetsplatserna en central
framgångsfaktor, som är i enlighet med våra värden och som vi främjar ansvarsfullt.
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