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Persbericht 
22 december 2021 
 
Stern neemt vier Auto Palace vestigingen in Drenthe 
en Overijssel over van Broekhuis 
 
Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, kondigt 
aan op hoofdlijnen overeenstemming te hebben bereikt met Broekhuis Groep met betrekking tot de 
overname per 1 januari 2022 van de Auto Palace vestigingen in Emmen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijk.  
 
 
Auto Palace Groep 
Recent heeft Broekhuis Groep bekend gemaakt de Auto Palace Groep te zullen overnemen. De overname is 
mede het gevolg van de netwerkstrategie van Stellantis. Streven is de overname te effectueren per 1 januari 
2022. Na overleg met Stellantis en Broekhuis Groep neemt Stern per dezelfde datum van Broekhuis Groep de 
Auto Palace vestigingen over in Emmen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijk.  
 
Uitbreiding netwerk en merkenportfolio 
De overname betekent voor Stern een waardevolle aanvulling van het vestigingennetwerk en de toevoeging van 
meerdere nieuwe merken in genoemde regio, te weten Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep en Mitsubishi. 
Momenteel voert Stern gesprekken met Hyundai Motor Nederland om toestemming te krijgen ook dit merk te 
blijven voeren in Emmen en Hoogeveen. Stern is in Groningen en Drenthe al actief met de merken Opel, 
Mitsubishi en KIA. 
 
Acquisitie 
Momenteel worden de details van de overname uitgewerkt. Voorwaardelijk voor de transactie zijn de 
daadwerkelijke afronding van deze overname van de Auto Palace Groep door Broekhuis Groep en goedkeuring 
van de ACM voor de overname van de vier vestigingen door Stern. Bij de acquisitie zijn circa 60 fte betrokken die 
samen een jaaromzet genereren van circa € 40 miljoen.  
 
 
 
 
 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der Kwast 
(Stern Groep), T (020) 613 60 28 
 
Over Stern 
Stern is een grote Nederlandse automotive retailer en sinds 2000 genoteerd aan Euronext Amsterdam. Stern biedt een groot aantal 
toonaangevende automerken en aanvullende mobiliteitsdiensten. Dealergroep Stern vertegenwoordigt meerdere vooraanstaande merken als 
Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Ford, Volvo, Land Rover, Kia en Opel. Aanvullend biedt Stern diensten zoals leasing, verhuur, verzekering, 
financiering, verlengde garantie, (merkerkend) schadeherstel en bedrijfswageninrichting. Het netwerk van Stern telt 75 vestigingen met circa 1.700 
werknemers (fte’s) in de autodichte gebieden van Nederland. 

 


