
 

LEDAP ETABLERAR VÄRLDSLEDANDE AKTÖR INOM PADEL 

 

Stockholm (Sverige), 25 oktober 2021 – LeDap Group (“LeDap”) tillkännager idag sin 

etablering med en ambition om att bli världens ledande plattform för att driva tillväxt, innovation, 

digitalisering och professionalisering av Padel.  

Skapandet av LeDap har möjliggjorts genom mer än 30 förvärv som det europeiska private 

equity-bolaget Triton har stöttat, i samarbete med ledningsgrupper, delägare och passionerade 

Padel-entreprenörer. Bolaget är primärt fokuserat på att driva padelcenter och LeDap har 

hittills etablerats i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Estland och Österrike. Koncernen 

driver idag mer än 90 padelcenter med över 600 padelbanor.  

Idag är de största bolagen inom LeDap-koncernen We Are Padel (Sverige), Just Padel 

(Norge), Padel Club Finland, Padel Tampere och ProPadel (Finland), samt PadelZone 

(Österrike).  Flera ytterligare anläggningar har kontrakterats och kommer att öppnas under de 

kommande månaderna. Vid slutet av 2022 förväntar sig LeDap att vara etablerad på fler än 

200 platser och driva mer än 1 700 padelbanor.  

Pontus Gustafsson, styrelseordförande för We Are Padel och nyligen utsedd VD och 

koncernchef för LeDap: “Vi älskar Padel och är mycket glada över partnerskapet med Triton. 

Vi har arbetat sida vid sida för att skapa LeDap och ser stora möjligheter att utveckla sporten 

framöver, samt att expandera och utveckla samarbetet med föreningsverksamheten så att fler 

barn och unga kan få möjlighet att spela Padel. Sporten kännetecknas idag av mycket passion 

och entreprenörskap. Med LeDap bidrar vi med en hög ambition och ett strategiskt 

tillvägagångssätt som vi är övertygade om kommer hjälpa sporten att växa och 

professionaliseras globalt.”      

LeDap has som ambition att växa sporten genom att öka antal hallar och skapa inspirerande 

miljöer för till alla typer av spelare. Bolaget kommer aktivt verka för att barn och den yngre 

generationen får möjlighet att utöva sporten och öka sin fysiska aktivitetsnivå genom en rolig 

och inkluderande idrottsupplevelse. LeDaps olika bolag har därför för avsikt att upprätta ett 

nära samarbete med lokala padelföreningar på de platser där de är verksamma.  

Under etableringen av företaget har Triton arbetat nära med två rådgivare som har lång 

erfarenhet av Padel, Urban Johansson (ägare av Swedish Padel Open) och Hernan Auguste 

(tidigare världsetta i Padel och före detta International Manager på World Padel Tour). Båda 

kommer ha aktiva roller inom LeDap framöver. 

Per Agebäck, ansvarig för Tritons konsumentsektor och ordförande för LeDap: ”LeDap 

erbjuder många av de viktigaste aspekterna som vi letar efter i en investering – stark och 

accelererande strukturell tillväxt, en tydlig hållbarhetsagenda där vi kan bidra till ökad fysisk 

aktivitet bland barn och unga, samt möjligheten att bygga upp ett digitalt ekosystem kring 

sporten. Våra ambitioner är höga, och i samarbete med den globala padelcommunityn vill vi 

att LeDap ska bidra till att göra Padel till en olympisk sport.” 



 
 

Om LeDap 

LeDap, som etablerades 2021, är en internationell koncern inom Padel, och finns för 

närvarande etablerat i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Estland och Österrike. LeDap 

driver mer än 90 padelcenter med över 600 padelbanor och har målet att bli världens ledande 

plattform för att driva tillväxt, innovation, digitalisering och professionalisering av Padel. LeDap 

strävar efter att göra Padel tillgängligt för alla och kommer att växa sporten genom att 

tillhandahålla infrastruktur och inspiration till alla typer av spelare, med en vision om att aktivt 

bidra till att göra Padel till en olympisk sport. Vid slutet av 2022 förväntar sig LeDap att finnas 

på fler än 200 platser och driva mer än 1 700 banor. LeDap ägs av det europeiska Private-

Equity-bolaget Triton’s Fund V som har över EUR 5 miljarder i kapital. Ready. Set. Go. 

#letsplay 

 

Om Triton  

Sedan etableringen 1997 har Triton sponsrat tio fonder, med fokus på företag inom industri 

och teknik, tjänster, konsumtion och hälsosektorer. Triton-fonderna investerar i och stöder 

den positiva utvecklingen av medelstora företag med huvudkontor i Europa. 

Tritons mål är att bidra till att bygga bättre företag på längre sikt. Triton och dess chefer vill 

främja positiv förändring mot hållbar verksamhetsförbättring och tillväxt. 

De 49 företag som för närvarande ingår i Tritons portfölj har en kombinerad omsättning på 

cirka 18 miljarder euro och sysselsätter cirka 104 000 anställda. För mer information, se: 

www.triton-partners.com 
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