Ny ägare!
Gustavsberg 2022-05-24
Långvarig relation mellan familjerna Mårtensson och de Meijere på Ingarö har lett fram till att
Lär och Lyft Ingarö AB överlåter kyl- och frystransportverksamheten med lätta lastbilar till
bröderna Eric och Martin de Meijere. Familjerna är inte bara grannar och vänner utan familjen
de Meijere har arbetat i Mårtenssons rörelse både som chaufförer, trafikledare och med viss
administration.
Verksamheten ska bedrivas i DGBN Holding AB, som antar särskilt företagsnamn Thermobud.
Bolaget är ett helägt dotterbolag till LEDEM AB som med 50% vardera ägs av Eric och Martin.
Koncernen består även av Adwater AB, en av Sveriges största leverantörer av profilvatten, och
Svensk glass AB, glassgrossist för kunder med höga krav inom Storstockholm. Den övertagna
verksamheten passar bra in den befintliga livsmedelsverksamheten och förväntas ge synergieffekter.
Thermobud kommer att drivas vidare i samma anda som tidigare dvs nära relationer, kundfokus,
kvalitet och lösningsorientering. Satsning kommer att ske tillsammans med kunder och personal för
utveckling av rutiner och på sikt eget fryslager.
Kontaktvägar förblir desamma som tidigare då telefonnummer, e-post, hemsida och varumärke
övertas: 0709-417 000 | info@thermobud.se | www.thermobud.se . För att uppfylla krav som
Transportstyrelsen ställer upprättas konsultavtal med Ronnie Mårtensson som trafikansvarig.
Det här har vi sett fram emot länge och det gläder oss mycket att vi kan föra den flera decennier
långa företagskulturen vidare.
/Martin de Meijere
Jag är uppvuxen med Thermobud och dess verksamhet kommer att passa som hand i handske med
vår övriga livsmedelsverksamhet.
/Eric de Meijere
Jag har sett dessa grabbar växa upp. De har sommarjobbat på Thermobud. Köparna har skaffat
sig erfarenhet som företagare under ett tiotal år och jag känner stort förtroende för att kunderna
ska tas omhand på ett bra sätt.
/Ronnie Mårtensson
Thermobuds befintliga personal och kunder hälsas varmt välkomna!
Mer info kan erhållas från
Eric de Meijere
070-776 99 20

Martin de Meijere
0707-200 270

Ronnie Mårtensson
0709-417 000
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