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Hööks får nya huvudägare – Accent Equity säljer till Alipes 

Detalj- och distanshandelsföretaget Hööks får nya huvudägare. Investeringsfonden Accent Equity 2008 
har ingått en överenskommelse om att sälja samtliga sina aktier i Hööks till Alipes Invest AB. Hööks VD, 
Joachim Höök, kommer att kvarstå på sin post och även, tillsammans med ledningen, kvarstå som bety-
dande minoritetsägare i Hööks. Affären är villkorad av godkännande från relevanta konkurrensmyndig-
heter. 
 
Hööks är Nordens största butiks- och distanshandelskedja för häst- och hundintresserade. Omsättningen 
uppgick 2013 till 365 miljoner kronor och företaget växer snabbt. I dagarna öppnas butik 44 och 45 och 
Hööks är därmed representerat på 33 orter i Sverige, 6 i Norge, 4 i Finland och 2 i Danmark.  
 
– Hööks har under fondens ägarperiod utvecklats mycket starkt, säger Niklas Sloutski, VD i Accent 
Equity Partners AB, rådgivare åt Accent Equity 2008. Omsättningen har vuxit med 15 procent per år och 
vinsten har fördubblats. Det är glädjande att stafettpinnen nu tas över av Alipes som har resurserna, am-
bitionen och kompetensen att stötta Hööks vidare expansion.  
 
Gunnar Selving, Alipes: Hööks har med sin långa historia och företagskultur etablerat sig som en ledande 
specialistkedja med såväl ett starkt varumärke som ett unikt kunderbjudande.    
  
Mikael Jast, Alipes: Vi gläds åt möjligheten att tillsammans med Hööks och dess medarbetare vidareut-
veckla företaget. Vi ser en fortsatt tillväxtpotential i en stabil och intressant marknad i och utanför Norden. 
 
Familjeföretaget Hööks startade med sadelmakeri för över 80 år sedan och har en gedigen tradition och 
kunskap inom hästområdet. Hööks första postorderkatalog gavs ut 1976 och företagets hemsida lansera-
des 1999 i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I tillägg till att beställa varor och kataloger får kunderna 
information och tips om hästar och hästutrustning. Hemsidan är idag en av de mest besökta inom häst-
branschen i Norden. Joachim Höök är tredje generationen i familjeföretagets ledning. 
 
– Jag riktar ett stort tack till Accent som på ett fantastiskt sätt har bidragit till Hööks utveckling de senaste 
åren, säger Joachim Höök. Samtidigt välkomnar jag Alipes som ny huvudägare i Hööks för att vara med 
och lyfta företaget till ännu en nivå. Med Alipes gedigna kunskap om retail och e-handel kommer de att 
bidra till och säkerställa den fortsatt positiva utvecklingen av företaget. 
 
För ytterligare information, v g kontakta: 
Niklas Sloutski, Accent Equity Partners, 070-300 99 59 eller niklas.sloutski@accentequity.se  
Martin Tisell, Accent Equity Partners, 070-877 65 20 eller martin.tisell@accentequity.se 
Gunnar Selving, Alipes, 08/463 34 30 eller Gunnar.Selving@alipes.se  
Joachim Höök, Hööks, 070-651 87 50 eller joachim.hook@hooks.se  
  
 
 

 

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna inom riskkapitalbranschen i Norden. Sedan starten har Accent-
fonder investerat i ett 70-tal bolag, varav ca 50 har avyttrats. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju 
fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbola-
gen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och 
strategiska positioner. www.accentequity.se 

Alipes Invest AB ägs av Inter IKEA Investments AB. Alipes investerar i detaljhandels- och konsumentsektorn i 
Norden.  
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