
 

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat 

Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett 

personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. 
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Apotek Hjärtat och Apoteket AB ingår köp- och försäljningsavtal 

Apoteket AB och Apotek Hjärtat har ingått ett avtal om köp och försäljning av totalt 12 apotek. 

Affären innebär att Hjärtat säljer åtta apotek i anslutning till Bergendahls City Gross-lägen till 

Apoteket AB och samtidigt köper Hjärtat fyra andra lägen av Apoteket AB.  

– Att vi säljer av våra apotekslägen som ligger i anslutning till Citygross är en konsekvens av att 

Hjärtat sedan ett år tillbaka är en del av ICA Gruppen. Våra matnära lägen kommer nu främst ligga 

i anslutning till ICA-butiker. Det är naturligt för oss ur ett varumärkesperspektiv och kommer även 

underlätta utvecklingen av våra apotek i dessa lägen, säger Anders Nyberg, vd Apotek Hjärtat.  

Konverteringen av apoteken som ingår i affären beräknas vara klar i maj. Apotek Hjärtat och 

Apoteket AB kommer att samarbeta under övergångsperioden för att underlätta för både kunder 

och för medarbetare på de berörda apoteken.  

Medarbetarna på apoteken kommer behålla sina jobb på de befintliga apoteken där de arbetar, 

men det innebär att de får ny arbetsgivare.  

De apotek som Apotek Hjärtat överlåtertill Apoteket AB är: 

 Växjö, City Gross, Sambandsvägen 

 Norrköping, City Gross, Malmvägen 

 Jönköping, City Gross, Batterigatan 

 Borås, City Gross, Göteborgsvägen 

 Bromma, City Gross, Bryggerivägen 

 Örebro, City Gross, Prologgatan 

 Kalmar, City Gross, Trångsundsvägen 

 Kungälv (Ytterby), City Gross, Torsbyvägen 

De apotek som Apoteket AB överlåter till Apotek Hjärtat är: 

 Västerås, Apoteket Gurkan, Vasagatan,  

 Stockholm, Apoteket Katten, Sveavägen,  

 Örnsköldsvik Apoteket City, Storgatan,  

 Bromölla, Apoteket Ödlan, Bruksgatan 

 

 

För mer information 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

 

 


