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Actic öppnar ny anläggning i Alta
Actic har beslutat att öppna en andra anläggning i Alta, Norge.
Anläggningen, som invigs i augusti, kommer att komplettera
nuvarande Gym & Bad anläggning inte minst vad avser grupp- och
personlig träning samt erbjuda en större yta för funktionell träning.
”Vi etablerade ett Gym & Bad i Alta under första kvartalet 2011, som har
utvecklats mycket positivt och idag har 1 700 medlemmar och ser en god
efterfrågan. Vi har nu möjlighet att komplettera denna anläggning i
enlighet med vår klusterstrategi. Alta är en universitetskommun som de
senaste åren uppvisat en stark befolkningstillväxt och den nya
anläggningen kommer att ligga i en växande del av centralorten. Tanken
är att erbjuda ett brett utbud av klasser och aktiviteter, och då inte minst
personlig träning, vilket ligger i linje med vår vision – ”Ett friskare
samhälle”, säger Actics VD och koncernchef Christer Zaar.
Anläggningen öppnar officiellt under augusti då ett antal öppningserbjudanden kommer att finns tillgängliga.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Actic i korthet
Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995
startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på
gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 169 anläggningar med drygt
215 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic
erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får
personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med
baderbjudandet differentierar Actic på marknaden. Actics vision är att bidra till ett friskare
samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Actics
medarbetare engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle.
Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750 heltidsanställda och en
nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.
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