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Footway   förvärvar   Caliroots     

  
Footway   ingår   avtal   om   förvärv   av   Californian   Roots   AB   (“Caliroots”)   som   ytterligare   ett   led   i   Footways   ambition   att   skapa   en   ledande   plattform   
för   e-handel.   Förvärvet   finansieras   genom   egen   kassa.   
  

Caliroots   har,   sedan   starten   2003,   framgångsrikt   byggt   ett   starkt   varumärke   inom   streetwear   och   sneakers   som   passar   väl   in   på   Footways   nya   
plattform.   Den   globala   plattformen   som   just   nu   utvecklas   är   anpassad   för   att   på   ett   enkelt   sätt   kunna   koppla   på   nya   e-handelsbutiker   med   unika   
skyltfönster   och   produkter.   Caliroots   väletablerade   position   inom   streetwear   och   sneakers   stärker   koncernens   erbjudande   ytterligare.   
  

“Vi   ser   stora   möjligheter   i   att   lansera   Caliroots   på   vår   nya   plattform   och   vidareutveckla   deras   starka   varumärke,”   säger   Daniel   Mühlbach,   VD   för   
Footway.   
  

“Jag   vill   tacka   kunder   och   medarbetare   för   den   spännande   resa   vi   gjort   med   Caliroots   hittills.   Nu   lämnar   vi   vidare   till   Footway   för   nästa   kapitel   och   
önskar   dem   all   lycka   och   framgång!”,   säger   Andreas   Koschnike,   VD   för   Caliroots.   
  

Caliroots   genomgår   sedan   23   april   2020   en   företagsrekonstruktion.   Förvärvet   sker   som   en   inkråmsöverlåtelse   av   Caliroots   varumärken,   domäner   
och   varulager.   Tillträde   kommer   ske   inom   två   veckor.   Förvärvet   finansieras   genom   egen   kassa.     
  
  
  
  

För   ytterligare   information    

Daniel   Mühlbach,   VD   Footway     
Email:   daniel.muhlbach@footway.com   
Mobil:   073-533   65   45   
  

Andreas   Koschnike,   VD   Caliroots   
Email:   andreas.koschnike@caliroots.com     
Mobil:   070-886   06   35     
  

IR:   Susanne   Cederström   
Email:   ir@footway.com   
Mobil:   073-526   60   98   
  

  

Om   Footway   
Footway   som   grundades   2010   är   en   e-handel   med   försäljning   av   produkter   inom   sport   och   mode   via   Footway.com,   Sportamore.com,   
Brandos.com,   Solestory.se   mfl.   Vi   vill   påskynda   hur   internets   transparens   gör   kundernas   värderingar   inom   kvalitet,   pris   och   miljö   avgörande   för   
framtidens   produktutveckling.   För   att   möjliggöra   snabb   tillväxt   arbetar   vi   med   globala   strukturer,   crowdsourcing   och   hög   grad   av   automatisering.   
Koncernen   finns   idag   på   24   marknader   och   omsätter   omkring   2   miljarder   kronor.   

  
Footways   aktier   är   listad   på   Nasdaq   First   North   Growth   Market   med   kortnamn   FOOT   B   och   FOOT   PREF.   Erik   Penser   Bank   AB   är   Certified   Adviser   
och   nås   på   08-463   83   00   eller   via   email:   certifiedadviser@penser.se.   Mer   information   om   bolaget   finns   på    footway.se/investors   
  

Informationen   lämnades   enligt   VDs   försorg,   för   offentliggörande   den   28   oktober   2020   15:45   CET.   

  

https://www.footway.se/investors.html

