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E-sportbolaget Irootfor AB förvärvar gamingklädmärket  
Orcbite – planerar expansion i USA och Europa 
 
E-sportbolaget Irootfor AB har förvärvat samtliga aktier i det klassiska klädföretaget Orcbite, som 
är specialiserat mot gamingbranschen. Orcbite startade 2012 och blev då världens första klädmärke 
inom e-sport. Sedan dess har man skapat sig en stark position främst bland e-sportare och inom 
MMA.  
 
Nu planerar den nya ägaren Irootfor en internationell 
lansering. USA, Tyskland, Polen och Ungern, där man 
sedan tidigare har etablerade samarbeten med 
återförsäljare och distributörer, är prioriterade marknader. 
 
– Orcbite har drivits med stor passion och är ett etablerat 
kvalitetsvarumärke inom gamingkretsar i Skandinavien. 
Med Irootfors resurser och Fadecase etablerade kontakter 
ser vi en stor internationell potential, säger Robert 
Hjelmér, CBO på Irootfor. 

Irootfor, som har bas i lilla Fjärås utanför Göteborg, 
startade för två år sedan. På kort tid har bolaget, bland 
annat genom varumärket Fadecase, blivit en ansedd och 
etablerad aktör i e-sportkretsar. Efter bara två års 
verksamhet beräknar man att 2017 omsätta cirka tolv 
miljoner kronor med positivt resultat. 
– Vi har på kort tid och med egna medel skapat en bra plattform och ett starkt varumärke i e-sportvärlden. 
Nu, med förvärvet av Orcbite och förhoppningsvis andra framtida förvärv, tar vi nästa steg. Vår plan är att 
skapa ett ”House of brands” med e-sportinriktning och bli en stor internationell spelare inom e-
sportbranschen som just nu expanderar enormt. Statistik för e-sportbranschen förutspår en fördubbling av 
den globala omsättningen till över tio miljarder kronor, säger Robert Hjelmér. 
 
Orcbite är idag specialiserat på kläder inom e-sport. I sortimentet finns bland annat hoodies, spelartröjor, 
kepsar och t-shirts. Irootfor räknar med att varumärket redan under 2018 kommer att omsätta 1,5 miljoner 
kronor. Inom tre år ska varumärket omsätta tio miljoner kronor på den internationella marknaden. 
Nordamerika – Irootfor har redan idag ett etablerat lager- och distributionscenter i Miami, Ryssland, Kina, 
Storbritannien och Tyskland förutspås då vara de enskilt största marknaderna för Orcbite. 
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