
 

 
 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget försäljning och 

service i fyra länder via drygt 180 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa 

vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, 

Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, har en omsättningen om 

cirka 6,7 miljarder kronor och drygt 4 300 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.se. 

 

 

 

 

Pressmeddelande 16 april 2014 

 

 

Clas Ohlson öppnar butik i Dubai 30 april 
 

Clas Ohlsons första franchisingbutik i Dubai öppnar den 30 april. Butiken är Clas Ohlsons 

första steg utanför Europa. 

 

Som tidigare meddelats har Clas Ohlson tecknat ett franchiseavtal med SYH Retail om 

etablering av Clas Ohlsons butikskoncept i GCC-regionen (Gulf Cooperation Council), med en 

första butik i Mirdif City Centre i Dubai, ett av regionens största köpcentrum. 

 

Idag kan vi meddela att Clas Ohlsons butik i Dubai kommer att öppna den 30 april 2014. 

Öppningsceremonin kommer att innehålla inslag från en traditionell Clas Ohlson butiksinvigning 

såsom till exempel svensk folkmusik och dalahästar. 
 

”Vi ser mycket fram emot öppningen av vår första Clas Ohlson-butik utanför Europa. Förutom 

att vår verksamhet tar klivet in på en ny marknad ger oss butiken i Dubai också möjligheten att 

expandera via franchising för första gången. Vi ser dessutom mycket fram emot att tillsammans 

med det duktiga teamet hos SYH Retail hjälpa och inspirera konsumenterna i Dubai genom att 

erbjuda lösningar på praktiska problem i vardagen”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef, 

Clas Ohlson. 

 

”Vi är glada över att kunna erbjuda konsumenterna i Mellanöstern våra smarta lösningar som 

kommer att inspirera och förbättra vardagen. Clas Ohlson erbjuder ett koncept som är helt nytt i 

regionen och som gör shopping enkelt och roligt”, säger Seda Bayarlar, VD, SYH Retail, Al 

Homaizi Group of Companies. 

 

Som tidigare meddelats planeras etablering av två butiker i GCC-regionen under 2014. Efter 

utvärdering av de initiala butiker som etableras, är ambitionen etablering av minst 20 butiker i 

regionen under en femårsperiod.  

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
 

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, Clas Ohlson AB, telefon 0247 649 13 

 


