
 
 
 
 

Acrinova och E37 i nytt samarbete för framtidens e-handel 

Fastighetsbolaget Acrinova AB, med inriktning mot logistikfastigheter för e-handel, inleder 

samarbete med e-handelsleverantören E37. Syftet är att erbjuda en helhetslösning med allt från e-

handelssystem till logistiklösningar för framtidens snabbväxande nätbutiker. I Acrinovas planer 

ingår att skapa ett e-handelskluster som ska ge e-handlare synergivinster inom logistik. 

Acrinova bygger nytt e-handelskluster i Skåne 
Acrinovas ledning har en lång erfarenhet av att utveckla logistikfastigheter för nätbutiker med både 

små som stora volymer. I koncernen har man i flera år hyrt ut sin fastighet i Ängelholm till Logent AB, 

som sköter logistiken för e-handlaren boozt.com. Denna erfarenhet tar man med sig inför bygget av 

en ny fastighet specialanpassad för e-handel i Norra Varalöv i Skåne. Bygglov beviljades av 

Ängelholms kommun den 29 april och nu går planeringsarbetet vidare. Acrinovas plan är att skapa ett 

e-handelskluster med plats för både medelstora och stora e-handlare. 

”Jag tror mycket på att bygga upp partnerskap med olika aktörer på marknaden. Våra naturliga 

samarbetspartners är logistikföretag, medelstora och stora e-handelskunder, samt entreprenörer 

inom e-handelslösningar”, säger Göran Månsson, VD på Acrinova. ”E37 är vårt första partnerskap 

med en e-handelsleverantör. E37s integrationskompetens, fokus på hela e-handelskedjan och stora 

kundstock med snabbväxande, ambitiösa e-handlare vägde tungt i vårt val.” 

Vikten av kostnadseffektiv e-handelslogistik 
 
E37s ambition som e-handelsleverantör är att erbjuda tekniska lösningar, samarbeten och 

integrationer för e-handlarens hela livscykel. Bland E37s kunder finns många snabbväxande e-

handelsbutiker, vilket ställer krav på kostnadseffektiva och flexibla logistiklösningar för att en e-

handelssatsning ska bli lönsam. Genom samarbetsavtalet med Acrinova kommer E37s kunder ges 

möjligheten att hantera sina logistikutmaningar på samma villkor som de stora aktörerna.  

”Vi har många uppdragsgivare vars försäljning på nätet har ökat med 100-200% varje år. Denna 

trend har accelererat ytterligare under senaste året med flerdubblad försäljning för de webbutiker 

som även börjat sälja helt integrerat via externa marknadsplatser på nätet som t.ex. CDON 

Marketplace. En sådan tillväxt ställer krav på att integrera hela e-handelskedjan och automatisera 

processer i varje led” säger Fredrik Karlsson, VD på E37.  

”Genom samarbetet med Acrinova kan vi rekommendera en effektiv och lönsam lösning för de e-

handlare som är på väg att växa ur sin egen logistikhantering. Acrinovas vision att dessutom skapa 

ett e-handelskluster som ger näthandlare samverkansvinster kring lager och distribution är intressant 

och betydelsefull” säger Fredrik Karlsson. 

Bra och innovativa lösningar för logistik har pekats ut som en avgörande framgångsfaktor för lönsam 

handel i flera rapporter, t.ex. från Handels Utvecklingsråd  

(http://www.hur.nu/sokresultat/?swpquery=logistik).  

 

"Genom samarbetet med Acrinova får vårt helhetskoncept för e-handel den sista pusselbit som krävs 

för att kunna hjälpa alla typer av uppdragsgivare till långsiktig lönsamhet" säger Fredrik Karlsson. 

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=73528
http://www.hur.nu/sokresultat/?swpquery=logistik


 
 
 
 

För ytterligare information 
Göran Månsson, VD, Acrinova AB 

Tel: 0705-91 71 90 

E-post: goran.mansson@acrinova.se 

Fredrik Karlsson, VD, E37 System AB 

Tel: 08-587 667 91 

E-post: fredrik.karlsson@e37.se 

Om Acrinova 
Acrinova AB skall bygga, förvärva, utveckla och förvalta logistikfastigheter med fokus mot e-handel. 

Bolaget skall snarast utreda möjligheter till att etablera ett e-handelskluster i södra Sverige. Genom 

att utveckla detta kluster kan Acrinovas kunder reducera sina kostnader och omgående dra många 

fördelar av gemensamma upphandlingar och gemensamma marknadsföringsinsatser. 

Acrinova är noterat på Aktietorget och målbilden är att inom fem år ha ett fastighetsbestånd på ca 

700 – 1 000 MSEK. 

Läs mer på www.acrinova.se. 

Om E37 System 
E37s affärsidé är att tillhandahålla e-handelssystem som gör det enkelt att bedriva lönsam e-handel. 

Med mer än 10 års erfarenhet är integration med alla slags butiksdatasystem, affärssystem och andra 

IT-system ett av våra specialområden. E37 levererar en helhetslösning med allt från säljande design, 

rådgivning, integration, lansering, drift och moderna metoder för Internet-marknadsföring. 

E37 har skapat framgångsrika webbutiker för Länna Sport, Leilas General Store, AIK, Lampan, IFK 

Göteborg, AZ Design, Femme Collection och SWEdala Outlet m.fl. 

Läs mer på www.e37.se. 
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