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9. heinäkuuta 2018 

Adelis hankkii Didriksonsin yhdessä yrityksen 
johdon kanssa  
 
Didriksons on kasvanut vahvasti viime vuosien aikana ja vahvistanut asemaansa yhtenä 
Pohjoismaiden johtavana tuotemerkkinä vedenpitävissä ja teknisissä vaatteissa. Tukeakseen 
yrityksen kasvupolkua, Adelis Equity Partners ostaa Didriksonsin osake-enemmistön 
Herkules Capitalin hallinnoimalta rahastolta. Yrityksen johto jatkaa nykyisissä tehtävissään 
sekä merkittävinä omistajina yrityksessä.  
 
Didriksons perustettiin vuonna 1913 perheyrityksenä joka valmisti työvaatteita kalastajille 
Grundsundissa. Tänään yritys on yksi Pohjoismaiden johtavia tuotemerkkejä vedenpitävissä ja 
teknisissä vaatteissa, ja tarjoaa toiminnallisia, kestäviä ja hyvin suunniteltuja vaatteita naisille, 
lapsille ja miehille. Viime vuosina kasvua on ajanut mm. laajentuminen uusille markkinoille sekä 
verkkokauppa. Tänä päivänä tuotemerkkiä myydään yli 19 maassa ja verkkokaupan osuus on 
kolmasosa kokonaismyynnistä. Didriksonsin arvioitu liikevaihto tälle vuodelle on noin 500 
miljoonaa kruunua.  

”Didriksonsilla on ollut laajentumisjakso, jossa olemme menestyksekkäästi kasvaneet 
Pohjoismaissa ja kansainvälisesti, esimerkiksi panostamalla laajemmin tuotekehitykseen ja 
vahvaan asiakastarjoamaan. Olemme iloisia, että Adelis tulee uudeksi pääomistajaksi tukeakseen 
meitä kasvun seuraavassa vaiheessa. Adeliksella on vahva verkosto ja laaja kokemus 
Pohjoismaisten tuotemerkkien ja kuluttajatuoteyritysten kehittämisestä. Tämä tekee heistä 
vahvan kumppanin meille, mikä on arvokasta kun jatkamme kasvustrategiamme 
täytäntöönpanoa”, sanoo Johan Ekeroth, Didriksonsin toimitusjohtaja. 

”Toiminnallisuuteen ja ajattomaan designiin perustuvan vahvan tuotemerkkitarjoaman, sekä 
vedenpitäviin ja teknisiin vaatteisiin keskittyvän markkina-aseman avulla, näemme Didriksonsissa 
suuren kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Olemme vaikuttuneita yrityksen johdosta ja vahvasta 
kehityksestä Pohjoismaissa ja muissa Euroopan maissa. Odotamme innolla Didriksonsin kasvun 
tukemista ja yrityksen kehittämistä yhdessä johdon kanssa”, sanoo Lene Sandvoll Stern 
Adelikselta.  

Mats Hedblom, Haglöfsin entinen toimitusjohtaja, liittyy hallitukseen transaktion yhteydessä.  

Osapuolet ovat sopineet olemaan julkistamatta kaupan ehtoja. Kaupan täytäntöönpano 
edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.  

Lisätietoja: 

Didriksons: Johan Ekeroth, johan.ekeroth@didriksons.com, +46 706 54 32 48 

Adelis Equity Partners: Lene Sandvoll Stern, lene.stern@adelisequity.com, +46 702 81 34 24 
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Didriksons 

Didriksons perustettiin vuonna 1913 perheyrityksenä joka valmisti työvaatteita kalastajille. Tänään yritys on 

yksi Pohjoismaiden johtavia tuotemerkkejä vedenpitävissä ja teknisissä vaatteissa koko perheelle. 

Didriksonsin liikevaihto on noin 500 miljoonaa kruunua, ja merkkiä myydään yli 19 maassa ja verkkokaupan 

osuus on kolmasosa kokonaismyynnistä. Lisätietoa osoitteesta www.didriksons.com.  

Adelis Equity Partners 

Adelis on aktiivinen arvonluonnin partneri keskisuurissa Pohjoismaisissa yrityksissä. Adelis perustettiin 

päämääränä nouseminen johtavaksi Pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi 

pääomasijoitusyhtiöksi. Vuodesta 2013 lähtien, kun ensimmäinen rahasto kerättiin, Adelis on ollut yksi 

segmenttinsä aktiivisimpia pääomasijoitusyhtiöitä 16 sijoituksellaan ja yli 40 lisäyritysostollaan. Adelis 

hallinnoi noin 1 miljardin euron pääomaa. Lisätietoa osoitteesta www.adelisequity.com. 

 


