
 

    

 

PRESSMEDDELANDE, 25 februari 2013 

Nordic Capital Fund VII förvärvar Nordens ledande 
distanshandelsföretag – Ellos och Jotex 
 
Nordic Capital Fund VII (“Nordic Capital”) förvärvar Ellos och Jotex från 
Redcats, ett helägt dotterbolag till det franska företaget PPR. Ellos och Jotex 
är Nordens ledande distanshandelsföretag och utgör tillsammans Nordens 
största handelsplats för kläder och textilier. I Nordic Capital får företagen en 
ägare med stor erfarenhet från detaljhandeln som kommer fortsätta att 
vidareutveckla den nuvarande verksamheten. 
 
Ellos och Jotex är ledande inom distanshandel på den nordiska marknaden, Ellos inom 
mode och hem och Jotex inom hemtextil och inredning. De två företagen har sitt 
huvudkontor i Borås. 

“Distanshandeln växer stort och detta förvärv innebär en unik möjlighet att bidra till Ellos och 
Jotex framtida utveckling. Ellos är ett av Sveriges mest välkända varumärken och utgör 
tillsammans med Jotex den ledande handelsplatsen för kläder i Norden med ett brett 
produktutbud och 4,5 miljoner kunder. Nordic Capital ser fram emot att tillsammans med 
ledningen fortsätta utveckla sortimentet och den redan starka e-handelslösningen”, säger 
John Hedberg, Principal, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder. 

Nordic Capital Fund VII äger idag bland annat detaljhandelsföretagen Tokmanni i Finland, 
Europris i Norge och Sport-Master i Danmark. Tidigare har Nordic Capitals fonder bland 
annat ägt klädföretaget KappAhl. 

“Med Nordic Capitals kompetens och stora erfarenhet från detaljhandeln i Norden får 
verksamheterna de bästa förutsättningar att växa och utvecklas. Idag sker 70 procent av 
våra beställningar on-line. Konsumenter vill handla fler och fler produkter på distans och 
Ellos har en ledande plattform for att möta denna efterfrågan”, säger Hans Ohlsson, VD för 
Ellos. 

Förvärvet förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheterna. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Katarina Janerud, Communications Manager, 
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder 
Tel: +46 8 440 50 69 
E-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com 

 



Om Ellos och Jotex 

Ellos och Jotex är ledande aktörer inom distanshandel på den nordiska marknaden och är en del av 
Redcats, ett dotterbolag till den franska koncernen PPR. Ellos är ett klassiskt skandinaviskt 
varumärke med lång tradition och är det ledande varumärket inom online-handel för mode och hem i 
Sverige. Ellos erbjuder bekvämt och modernt mode för hela familjen. Ellos har nyligen framgångsrikt 
utvecklat ett nytt märke för sport/outdoor, kallat Áhkká. Ellos modeprodukter finns i alla nordiska 
länder. Jotex är Skandinaviens ledande hemtextilsspecialist. Sedan det grundades 1963 har detta 
svenska varumärke successivt utvecklats även i Finland och Norge. Jotex är nu ledande inom e-
handel av hemtextil och inredning. 2011 fick Jotex hemsida, www.jotex.se, första pris i kategorin e-
handel av Web Service Awards I Sverige. 

 

Om Nordic Capital 

Nordic Capitals private equity fonder har sedan 1989 investerat i stora och medelstora företag 
framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling 
och operationella förbättringar skapar Nordic Capital värde i sina investeringar. Nordic Capital Fond 
VII har 4 300 miljoner euro i kapital från internationella institutionella investerare. Fonden investerar i 
företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Nordic Capital Fond VII är 
baserad på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonden är NC Advisory AB i Sverige, NC Advisory A/S i 
Danmark, NC Advisory Oy i Finland, NC Advisory AS i Norge, NC Advisory GmbH i Tyskland och NC 
Advisory UK LLP i Storbritannien. För mer information se www.nordiccapital.com. 


