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Duell Oyj har förvärvat Techno Motor 
Veghel BV som är en välkänd holländsk 
distributör av motocross- och offroad-
produkter. Affären är viktig för Duell ef-
tersom den kommer göra det möjligt för 
företaget att expandera till motocross-
marknaden, både i Benelux-regionen 
men även i resten av Europa. Förvärvet 
kommer att öka Duells omsättning med 
flera miljoner euro och lägga till nya va-
rumärken till dess redan omfattande im-
portportfölj.

Duell är en av de ledande distributörerna av 
produkter för motorsport på den nordiska 
eftermarknaden och har även vuxit snabbt 
i övriga Europa. Företaget har nu förvärvat 
Techno Motor Veghel BV (”TMV”) som är 
en välkänd nederländsk importör och dist-
ributör av motocross- och offroadproduk-
ter med en betydande marknadsposition 
på motocrossmarknaden i Benelux-regio-
nen, både inom det professionella och fri-
tidssegmentet. TMV grundades 1977 och 
har funnits i 45 år. Företaget är beläget vid 
det så kallade motocrossnavet i Nederlän-
derna - Veghel - som är omgivet av många 
välkända motocrossbanor. Affären kom-
mer att lägga till nya varumärken till Duells 
redan starka importportfölj. 

Jarkko Ämmälä, VD för Duell Oyj, kom-
menterar: ”Vi är mycket nöjda med affären 
och den kommer att stärka vår position i 
Europa, speciellt på motocrossmarknaden. 
Eftersom TMV är en stark och välkänd ak-
tör inom motocross är affären bra för oss. 
Vi söker aktivt efter tillväxt på den europe-
iska marknaden och är nu ett steg närmare 
att nå vårt mål. Alla anställda på TMV flyttar 
över till Duell och vi är glada över att få hit 
fler talanger. Tillsammans kommer vi att 
påskynda tillväxten av vårt företag i Bene-
lux-regionen och på andra håll i Europa.”

Herman Zijerveld, VD för TMV, är mycket 
nöjd med transaktionen: Vi ser fram emot 
det framtida samarbetet och är stolta över 
att vara en del av Duells framgångssaga. 
Genom att kombinera skandinavisk styrka 
med holländsk kommersiell expertis kan 
vi få ut det mesta av detta samarbete. Du-
ells målmedvetna attityd stämmer perfekt 
överens med TMV:s ambitioner och jag är 
övertygad om att vi tillsammans kommer 

att växa snabbare än vi någonsin kunnat 
föreställa oss och bättre serva våra kunder, 
partners och medarbetare.”

Förra året var ett viktigt steg i Duells his-
toria då företaget noterades på Helsinki 
Nasdaq First North Growth i slutet av året. 
Tillväxt (särskilt på den europeiska mark-

naden) är ett av företagets främsta mål och 
förra året gjorde vi stora framsteg med vår 
tillväxtstrategi genom tre förvärv: franska 
Tecno Globe, holländska IGM Trading BV 
och Grand Canyon GmBH. Duells första 
kvartal som börsnoterat bolag var en bra 
start och bolaget rapporterade en stark ök-
ning av intäkterna.

Duell Oyj stärker sin position  
i Europa med nyförvärv

Från vänster till höger ser vi: Herman Zijerveld, VD på TMV, Jarkko Ämmälä, VD på Duell och 
Klaas Biermann, förra ägaren av TMV.

Vi är mycket nöjda med affären och den 
kommer att stärka vår position i Europa, 

speciellt på motocrossmarknaden. Eftersom TMV  
är en stark och välkänd aktör inom motocross är  
affären bra för oss.

Jarkko Ämmälä VD för Duell Oyj


