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KF säljer Löplabbet till Intersport
Intersport köper Löplabbet av KFI Kapital AB, helägt dotterbolag inom KF-koncernen.
– Vi har länge sett behovet av ett separat specialist-koncept. Med Löplabbets trovärdighet och
Intersports styrkor som kedja flyttar vi fram positionerna rejält, säger Ulf Kinneson, vd Intersport.
Löplabbet har sedan starten 1984 varit synonymt med kunskap, expertis och löpglädje. En
specialistbutik av löpare, för löpare med fokus på individuell rådgivning vid val av produkter. Idag har
Löplabbet 13 butiker spridda över hela Sverige och omsätter cirka 110 MSEK.
- Nu tar vi nästa kliv på vår resa mot att bli bäst på sport. Nu kan vi tydligare kommunicera vår
gedigna kunskap och samtidigt utvecklas ytterligare genom att dra lärdom av Löplabbets
erfarenheter. Running är och förblir ett av våra tunga fokusområden, säger en nöjd Ulf Kinneson.
KFI Kapital AB säljer sin andel på 80 procent av aktierna i Löplabbet som ett led i den
renodlingsprocess som pågår inom KF-koncernen.
– Intersport är en bra köpare av Löplabbet och som kan fortsätta att utveckla kedjan. Vi är mycket
nöjda med den här lösningen, säger Stefan Lambert, vd KFI Kapital.
Löplabbet-butikerna drivs vidare under Löplabbets namn, men i Intersports regi. Löplabbets vd Tom
Kellheim kommer att ha fortsatt ansvar för konceptets utveckling.
– Det känns oerhört inspirerande att ansluta sig till världens största sportkedja, säger Tom Kellheim.
Det innebär förutsättningar och resurser som lyfter vår affärsidé till nya höjder.
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Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets konsumentföreningar och en detaljhandelskoncern med
Coop som kärnverksamhet. Se även www.kf.se
Intersport är ett av Sveriges mest kända varumärken med över 150 butiker i Sverige. 2013 omsatte de svenska
Intersport-butikerna 4,1 miljarder kronor. Intersport Sverige AB ingår i IIC, Intersport International Corp. världens största sportkedja med fler än 5 500 butiker i 43 länder. Intersport-gruppen omsätter över 10,6
miljarder euro globalt. www.intersport.se

