
Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med bolagen Ellos, Jotex och Stayhard. I nära relation med 
våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva erbjudanden inom mode 
och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Ellos Group – med huvudkontor i Borås – 
är verksamt i samtliga nordiska länder. Ellos Group har ca 800 medarbetare och omsatte 2014, 1,9 miljarder 
SEK. Huvudägare är Nordic Capital Fund VII och Paul Frankenius med Frankenius Equity AB som 
medinvesterare, samt styrelseordförande Anders Halvarsson – tidigare VD och grundare av NetOnNet. 
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Paul Frankenius tilldelas modebranschens hederspris  

Paul Frankenius, delägare i Ellos Group, tilldelades under torsdagskvällen tidningen 
Habits hederspris. Paul Frankenius har som delägare varit en viktig del i Ellos Groups 
utveckling och är med sina tidigare erfarenheter en källa till inspiration i arbetet med 
att vidareutveckla erbjudandet.  

Juryns motivering lyder: ”Vinnaren är en föredömlig modemecenat och entreprenör som 
bidragit till den svenska modeframgången. På ett drivet, nyfiket och hjälpsamt vis har 
han inspirerat flera av landets samtida modeentreprenörer. Med outsinligt engagemang 
har han stärkt framgången hos stora svenska modeaktörer som Kappahl, Gina Tricot och 
Ellos.” 

- Vi är både stolta och glada över att Paul Frankenius fått Habits hederspris. Paul 
är och har varit en mycket viktig del i Ellos Groups utveckling under senare år. Vi 
ser mycket fram emot att fortsätta att arbeta med Paul och ta del av hans 
passion för mode, expertis och tidigare erfarenheter för att fortsätta att 
vidareutveckla Ellos Groups position som Nordens ledande e-handelsgrupp, 
säger Anders Halvarsson, styrelseordförande Ellos Group Holding AB. 

 

Övriga pristagare inkluderar Filippa K i kategorin Årets Designerteam och Tiger of 
Sweden i kategorin Årets Modeexportföretag. För en fullständig lista över alla 
pristagare, vänligen se: http://habit.se/  
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