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Solid Försäkring förvärvar Car Protect 
AS
Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”) har tecknat avtal om att förvärva Car 
Protect AS i en inkråmsaffär. Car Protect är en norsk försäkringsförmedlare av 
bilgarantier med mångårig erfarenhet av den norska bilmarknaden. De senaste åren har 
bolaget uppvisat en årlig tillväxt i premieinkomster om ca 20 % och förväntas under 
2022 uppvisa premieinkomster om ca 20 000 KSEK. Säljare är vd och ägare Torbjørn 
Lind, som kommer att kvarstå som ansvarig för bilgarantiverksamheten i Norge.

”Solid Försäkring har över tio års erfarenhet av bilgarantier på den svenska marknaden. 
Genom förvärvet av Car Protect, som idag utgör en mindre verksamhet, breddar vi vår 
produktportfölj geografiskt och skapar ett än större fotfäste på den norska marknaden”, 
kommenterar Marcus Tillberg, VD för Solid Försäkring.

Varumärket Car Protect kommer att bestå och utvecklas med Solid Försäkring som ägare 
inom ramen för bilgarantier på den norska marknaden.

”Med Solid Försäkring som ägare får vi än större möjlighet att driva ytterligare tillväxt på den 
norska bilgarantimarknaden. Solid Försäkring besitter en mångårig erfarenhet av 
försäkringskoncept riktade mot bilgarantier och tillsammans kommer vi att skapa 
marknadsledande erbjudanden i marknaden”, kommenterar Torbjørn Lind, VD på Car Protect.

Ambitionen är att Solid Försäkring tar över verksamheten från den 1 januari 2023.
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Om Solid Försäkring

Solid Försäkring är ett sakförsäkringsbolag som grundades 1993. Solid försäkrings fokus 
ligger på försäkringar av nischkaraktär med Norden som huvudmarknad. 
Sakförsäkringsverksamheten är indelad i tre segment; Produkt, Trygghet och Assistans. Solid 
Försäkring har genom samarbeten med ledande detaljhandelskedjor inom olika branscher och 
banker, kreditmarknadsbolag och andra finansiella institut, resebyråer, bilhandlare samt 
bilverkstäder byggt upp en stor kundbas av privatkunder i Norden. Solid 
Försäkringsaktiebolag är noterat på Nasdaq Stockholm.

PRESSMEDDELANDE
02 december 2022 08:57:00 CET

mailto:marcus.tillberg@solidab.se
mailto:sofia.andersson@solidab.se
mailto:johan.hahnel@solidab.se


    Solid Försäkring Landskronavägen 23 252 32 Helsingborg· ·

Bifogade filer

Solid Försäkring förvärvar Car Protect AS

https://storage.mfn.se/7c62ba66-214b-4d0b-839c-adad51a6dff1/solid-forsakring-forvarvar-car-protect-as.pdf

