Nøkkelpersoner i Bilsalg Kokstad AS. Fra venstre salgsansvarlig Kjetil Einarsen, delesjef Nils Arne Haukenes, eier og daglig leder
Aivon Baretto og verksmester Vidar Fredriksen.
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Bilsalg Kokstad AS har fått ny eier
Iveco-forhandleren i Bergen siden 1993, Bilsalg Kokstad AS, har fått ny eier fra
starten av august. Det er Aivon Baretto som har kjøpt selskapet av Sigurd
Thommasen som i en alder av 69 år ønsker et roligere liv.
Bilsalg Kokstad ble i sin tid startet som Motorsalg AS og drev med
anleggsmaskiner i tillegg til Iveco. Selskapet fikk sitt nåværende navn i 2001.
I tillegg til Iveco selger selskapet også Fiat og kan tilby et fullt program av
nyttekjøretøy. Selskapet er en godt etablert Iveco-forhandler som yter alt av

service og reparasjoner på hele Iveco-programmet. Det årlige salget ligger på
rundt 40 enheter fra hele Iveco-programmet. Selskapet er også en betydelig
aktør når det gjelder bobiler som i stor utstrekning bygges på Fiat og Iveco.
Bilsalg Kokstad har i dag 13 ansatte og en sunn økonomi.
Den nye eieren, Aivon Baretto, er en kjent bilmann i Bergen. Han er fra før en
av eierne og daglig leder i Autoteam AS som er bilverksted for alle
personbilmerker og med i Meca-kjeden. – Jeg har en sterk bilinteresse og har
arbeidet med bil i en eller annen sammenheng siden 16-årsalderen, forteller
han. Han har teknikerutdanning og fagbrev på kjøretøy, mesterbrev i bilfag og
har drevet i egen regi siden 1998. – Jeg hadde kommet til et stadium i livet
mitt da jeg ønsket å ekspandere, og jeg ville gjøre det innenfor nyttekjøretøy.
Da jeg fikk muligheten til å kjøpe Bilsalg Kokstad, var det midt i blinken for
meg. Det er betryggende å ha en sterk organisasjon som Iveco i ryggen, sier
han.
Baretto har store ambisjoner for Bilsalg Kokstad. – Vi ønsker å ekspandere
kraftig. Jeg vet det høres ut som et hårete mål, men jeg håper vi skal kunne
doble omsetningen i selskapet i løpet av et par år, avslutter han.

Iveco er et selskap innenfor CNH Industrial N.V., en global leder innenfor
kapitalvaresektoren, oppført på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på
Computerised Stock Exchange, organisert og styrt av Borse Italiana (MI:
CNHI). Iveco utvikler, produserer og markedsfører et bredt spekter av lette,
mellomtunge og tunge nyttekjøretøy, samt offroad lastebiler og andre offroad
kjøretøy.
Det brede kjøretøyprogrammet inkluderer Daily, et kjøretøy som dekker 3 – 7
tonns segmentet, Eurocargo fra 6 – 16 tonn, samt Trakker (dedikert for
offroad kjøring) og Stralis, begge over 16 tonn. I tillegg kommer merkenavnet
Iveco Astra som dekker gruve- og anleggssektoren med tipptrucker og
rammestyrte dumpere, samt spesialkjøretøy.
Iveco sysselsetter nesten 21.000 ansatte globalt. Selskapet har
produksjonsenheter i 7 land i Europa, Asia, Afrika, Oceania og Latin-Amerika
hvor det produseres kjøretøy med de mest avanserte teknologier. 4.200 salgsog servicepunkter i mer enn 160 land sikrer teknisk støtte uansett hvor i
verden et Iveco-kjøretøy er i arbeid.
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