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PRESSMELDING 

 

 

Musti ja Mirri kjøper Arken Zoo og DjurMagazinet – skaper den største grupperingen av 

dyrebutikker i det nordiske markedet 
 

Musti ja Mirri, den ledende aktøren på det nordiske markedet for dyrebutikker har kjøpt Zoo Support som driver 

franchisekjedeneArken Zoo og DjurMagazinet i Sverige. Selger er Braganza AB. 

  

Zoo Support er den absolutt største bransjeaktøren i Sverige, og opererer franchisebutikker under merkenavnene Arken 

Zoo og DjurMagazinet. Zoo Support har tilsammen 91 butikker i Sverige og tilbyr et bredt utvalg av produkter for 

kjæledyr og deres eiere.Mange butikker tilbyr også tilleggstjenester som hundefrisering og kloklipping under 

merkenavnet Trimmis. I tillegg tilbyr noen veterinærtjenester under merkenavnet Vettris. 

 

Dyrebutikkmarkedet vokser jevnt og etterspørselen er drevet av at kjæledyrene i økende grad blir betraktet som 

likeverdige medlemmer av familien. Eierne ønsker derfor varer av høy kvalitet og bedre tjenester for sine kjæledyr.  

 

"Det er en god følelse å slå oss sammen med slike profesjonelle aktører. Arken Zoo og DjurMagazinet er ledet av 

dedikerte gründere og har ansatte med stor kompetanse om bransjen. Det er mange områder hvor vi kan jobbe sammen 

for å skape et bredere tilbud og en forbedret opplevelse for kundene og deres kjæledyr. Oppkjøpet posisjonerer oss for 

å utnytte vekstmulighetene innenfor markedet for kjæledyr", sier Mika Sutinen, konsernsjef i Musti ja Mirri. 

 

Planen videre er å bygge på Arken Zoo`s sterke merkevare i Sverige og starte en gradvis harmonisering av sortimentet, 

samt å kombinere salgsorganisasjonene. Den sammenslåtte virksomheten vil ha størrelsen og ressursene til å investere 

ytterligere i konsept og tjenester for å skape et unikt tilbud for til alle kjæledyr og deres eiere i det svenske markedet.  

 

 "Musti ja Mirri vil fortsette å utvide sitt nettverk av butikker i Sverige sammen med Arken Zoo og DjurMagazinet. Vi vil 

også videreutvikle sortimentet og plattformer for å sørge for at vi møter våre kunder hvor de ønsker å møte oss, være 

det seg i en lokal butikk eller på nettet", fortsetter Mika Sutinen. 

 

Per G. Braathen, styreformann og eier av Braganza sier: "Vi er glade for å se Arken Zoo og DjurMagazinet slå seg 

sammen med Musti ja Mirri og dermed skape den absolutt ledende grupperingen innenfor det nordiske markedet for 

dyrebutikker. Vår ambisjon da vi kjøpte Arken Zoo for nesten 10 år siden var å etablere den største dyrebutikkjeden i 

Sverige. Gjennom hardt arbeid fra den forrige og nåværende ledelsen i de to franchisekjedene, og ikke minst 

franchisetakerne, er vi glade for at målet nå er oppnådd. Som en industriell eier er vi også glade for å fortsette å bidra 

til det nye konsernet gjennom å forbli en minoritetsaksjonær“. 

 

 

 

Musti ja Mirri   
Mika Sutinen, konsernsjef     +358 (0) 400 600 999 

 

 

Om Musti ja Mirri konsernet 

Musti ja Mirri Group (MMG) er ledende innen dyrebutikkmarkedet i Norden. MMG`s produktsortiment består av 

utstyr, dyrefòr og tilbehør, tilrettelagt for dyrenes behov. Kjeden har 129 butikker i Finland og Sverige. MMG har 500 

ansatte. Ytterligere informasjon kan finnes på www.mustijamirri.fi 

 

Om Zoo Support 

Zoo Support er franchisegiver for dyrebutikkkjedene Arken Zoo og DjurMagazinet, samt for veterinærkjeden Vettris og 

hundefrisering og spa-kjeden Trimmis. Ytterligere informasjon kan finnes på www.zoosupport.se 
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