
RYDS BILGL AS FÖRVÄRVAR 
MOBILE WINDSCREENS LIMITED
Ryds Bilglas stärker sin marknadsposition genom att förvärva 
Mobile Windscreens Limited i Storbritannien.

Bristolbaserade Mobile Windscreens Limited, som är medlem av National Windscreens-konsortiet har förvärvats av 
Ryds Bilglas AB, ledande inom reparation och byte av bilglas på den skandinaviska marknaden.

Mobile Windscreens grundades av George Douglas 1971 och omsättningen 2017 översteg 40 miljoner pund. Med 
35 anläggningar och över 230 mobila enheter erbjuder Mobile Windscreens reparation, byten och kalibrering av 
fordonsglas över Sydväst-, Syd- och västra England under varumärket National Windscreens, ett konsortium med 
13 medlemmar som är verksamma över hela Storbritannien, och den näst största bilglasaktören på den nationella 
marknaden.

All ledning, med undantag för pensionerande huvudägaren George Douglas, och personal av Mobile Windscreens 
Limited kommer behålla sina positioner och upprätthålla kontinuitet i verksamhetens tillväxt.

Phil Lomas, VD, Mobile Windscreens Limited säger: 
”Vi befinner oss nu i början av ett nytt spännande kapitel. De nya ägarna inser att en stor del av framgången med 
Mobile Windscreens ligger i det hårda arbetet, engagemanget och kompetensen hos våra anställda. Vi är mycket 
nöjda med affären och ser fram emot att arbeta med våra nya ägare.”
 
Anders Jensen, VD, Ryds Bilglas kommenterar: 
”Vi är marknadsledande i Skandinavien, och Storbritannien är ett viktigt steg för oss i vår fortsatta tillväxtresa. Mobile 
Windscreens och National Windscreens står för högkvalitativ, kontinuerlig utveckling och mycket nöjda kunder, precis 
samma kärnvärden som vi har inom Ryds Bilglas. Det gör förvärvet till en perfekt matchning och vi ser fram emot att 
komma igång med integrationen så snart som möjligt.”

Ryds Bilglas erbjudande grundar sig i att göra det så enkelt och bekvämt som möjligt för sina kunder att få hjälp 
med sitt skadade bilglas. Vare sig det gäller ett litet stenskott eller byte av en hel vindruta är processen alltid smidig. 
Förvärvet av Mobile Windscreens gör det möjligt för ännu fler kunder att ta del av Ryds Bilglas högkvalitativa tjänster. 
Ryds Bilglas har även ett samarbete och partneravtal med de flesta försäkringsbolagen, vilket gör att de sköter all 
den kontakten för kundens räkning. 

För mer information kontakta:
Anders Jensen, VD
Ryds Bilglas
Tel. +46 70 727 34 80
E-post: anders.jensen@rydsbilglas.se

Om Ryds Bilglas
Ryds Bilglas är en ledande skandinavisk aktör inom reparation och byte av bilglas. Företaget grundades 1947 av 
familjen Ryd, som fortfarande idag äger en del av bolaget tillsammans med huvudägaren Nordic Capital Fund VIII. 
Ryds Bilglas finns nära kunden med över 150 verkstäder i Skandinavien. Koncernen omsatte under 2017 över 700 
MSEK med ca 350 anställda. För mer information besök gärna www.rydsbilglas.se 
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