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Pressmeddelande, Borås, 22 april 2021   

 
ELLOS GROUP FORTSÄTTER VÄXA – BYGGER UT 
LOGISTIKCENTER FÖR HEMSEGMENTET 
 
Efter ett starkt 2020 med god tillväxt fortsätter Ellos Group sin satsning på att 

förbättra logistikkedjan och öka kvaliteten i alla led. Logistikcentret för heminredning 

byggs nu ut med 20 000 kvadratmeter för att svara på en hög efterfrågan från kunder i 

Norden och Europa.  

 
Den positiva utveckling som Ellos Group noterade under 2020 och som var särskilt stark i 
hemsegmentet skapar behov av större logistiklokaler. Logistik är en viktig kärnfunktion och något som 
Ellos Group har valt att satsa på i egen regi under flera års tid. Det logistikcenter för heminredning 
som invigdes hösten 2019 byggs nu ut med ytterligare 20 000 kvadratmeter. Efter tillbyggnationen 
uppgår den uthyrningsbara ytan till 55 000 kvadratmeter.  
 
- Under 2020 noterade Ellos Group en försäljningsökning på 18%, vilket till stor del drevs av den höga 
efterfrågan på vårt hemsegment. Vi har under flera år sett denna trend men pandemin gav en extra 
skjuts då många kunder spenderar mycket tid i hemmet. Lanseringen av Jotex hemsortiment på flera 
nya marknader i Europa är ytterligare en bidragande faktor. Det nya, utbyggda logistikcentret ger Ellos 
Group än bättre förutsättningar att hålla ihop leveranserna mot kund och öka kvaliteten i alla led, 
säger Mathias Parkhagen, Logistikchef Ellos Group. 
 
Ellos Group har som tidigare kommunicerats lanserat varumärket Jotex på flera europeiska 
marknader under slutet av 2020 och början av 2021. Expansionen i Tyskland, Polen, Nederländerna 
och Österrike har fått mycket positiva mottaganden. 
 
Fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB, som är specialiserat på att bygga, äga och förvalta 
logistikfastigheter, ansvarar för tillbyggnationen. Bockasjö var även ansvarigt för den ursprungliga 
byggnationen av logistikcentret.  
 
- Vi gläder oss åt att få bistå Ellos Group med ett utbyggt logistikcenter och därmed lägga grunden för 
att expandera deras affär. Vi ser det här projektet som ett prestigeprojekt och att Ellos Group återigen 
väljer oss som partner gör oss stolta, säger Joakim Hedin, VD på Bockasjö. 

 
För mer information: 
Mathias Parkhagen, Logistikchef Ellos Group 
Tel. +46 (0)33 16 08 05  
 

 
OM ELLOS GROUP   

 
Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med e-handelsplatserna Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. I nära relation 
med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och 
hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya 
vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder. Ellos Group har ca 550 
medarbetare och omsätter runt 3,2 miljarder SEK. 
www.ellosgroup.se 
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