
 

PRESSMEDDELANDE 2017-08-14 

Axfood startar apotek på nätet 
Axfood startar nätapotek tillsammans med Axel Johnsons investeringsbolag Novax och  

e-handelsentreprenörerna bakom LensOn.   

Axfood har investerat och äger idag 28 procent av det nybildade e-handelsbolaget Hubia* 

som planerar att lansera ett nytt nätapotek i Sverige. 

Övriga delägare är Novax, Axel Johnsons investeringsbolag, samt entreprenörerna Kim 

Persson, Johan Bergenheim och Henrik Patzer. Kim och Johan har tidigare grundat och drivit 

LensOn, som är en av Europas största nätbutik för kontaktlinser och glasögon, och som 2012 

såldes till ett brittiskt bolag. 

 

Affärsidén med det nya apoteksbolaget är att erbjuda ett brett och attraktivt sortiment 

apoteksvaror på nätet, till låga priser, med snabba trygga leveranser och innovativa 

kringtjänster som gör kundupplevelsen unik.  

−  Apoteksmarknaden är enorm och e-handeln har precis börjat ta fart. Med Axfood och 

Novax i ryggen finns alla förutsättningar för att bygga ett riktigt bra nätapotek. Nu har vi 

kommit till en fas där vi ska vi rekrytera ett starkt e-handelsteam och söker ett flertal duktiga 

ledare, utvecklare, rådgivare/farmaceuter, marknadsförare och kategoriansvariga, säger 

Hubias vd Kim Persson. 

I Axfoods butiker kan man idag enbart köpa receptfria läkemedel. Genom det planerade 

nätapoteket skulle Willys och Hemköps e-handelskunder på sikt även kunna erbjudas 

receptbelagda läkemedel. 

Klas Balkow, Axfood vd och koncernchef, kommenterar investeringen på följande sätt: 

− Axfood arbetar ständigt med att stärka köpupplevelsen för kunderna. Genom att vara 

delaktiga i starten av ett nätapotek har vi möjlighet att i framtiden göra det lika smidigt för 

kunderna att beställa receptbelagda läkemedel som receptfria. 

Apoteksmarknaden i Sverige växer ständigt och omsatte i fjol cirka 40 miljarder kronor, varav 

e-handeln är den del som ökar snabbast. 

 

*Hubia är bolagsnamnet. När väl nätapoteket lanseras på marknaden kommer det att bli under 

ett annat, ännu inte fastställt, namn. 
Läs mera på www.hubia.se 
 

För ytterligare information kontakta: 
Kim Persson, vd Hubia, telefon 0732-50 50 21 

Axfoods presstjänst, telefon 0702-89 89 83 
 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2017, klockan 10:00 (CET). 

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, 

liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker 

genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till Mat.se, Middagsfrid samt 

delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer 
på axfood.se.   

http://www.hubia.se/
http://www.axfood.se/

