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Adelis förvärvar Didriksons tillsammans med 
bolagets ledning  
 
Didriksons har vuxit  kraft igt de senaste åren och stärkt s in posit ion som ett av 
Skandinaviens ledande varumärken för regn- och funktionsplagg. För att  stötta 
bolagets fortsatta t i l lväxtresa köper Adelis Equity Partners majoriteten av 
aktierna i  Didriksons från en fond förvaltad av Herkules Capital .  Ledningen 
fortsätter i  s ina nuvarande roller och som betydande ägare i  bolaget.    
 
Didriksons grundades 1913 när Hanna och Julius Didrikson började tillverka arbetskläder åt 
fiskare i Grundsund. Idag är bolaget ett av Skandinaviens ledande varumärken inom regn- och 
funktionsplagg, med funktionella, hållbara och väldesignade plagg för dam, barn och herr i sitt 
sortiment. De senaste årens tillväxt har bl a drivits av expansion i nya marknader och e-handel. 
Idag säljs varumärket i över 19 länder med en tredjedel av försäljningen online, med en total 
omsättning på cirka 500 miljoner kronor. 

”Didriksons har haft en expansiv period, där vi framgångsrikt vuxit i Norden och internationellt, 
bland annat genom expansiv satsning på produktutveckling och ett stärkt kunderbjudande. Vi är 
glada att Adelis går in som ny huvudägare för att stötta oss i nästa steg i vår spännande 
tillväxtresa. Adelis har ett starkt nätverk och omfattande erfarenhet av att utveckla nordiska 
varumärkes- och konsumentföretag. Det gör dem till en stark partner för oss, vilket är värdefullt 
när vi fortsätter att genomföra vår tillväxtstrategi”, säger Johan Ekeroth, VD på Didriksons. 

”Med sitt starka varumärkeserbjudande baserat på funktionalitet och tidlös design, och en 
nicheposition inom regn- och funktionsplagg, ser vi stor potential för fortsatt tillväxt för 
Didriksons. Vi är imponerade av bolagets ledningsteam och den starka utvecklingen i både 
Norden och andra europeiska länder. Vi ser fram emot att stötta Didriksons tillväxt och att 
utveckla bolaget tillsammans med ledningen”, säger Lene Sandvoll Stern på Adelis. 

I samband med transaktionen kommer Mats Hedblom, tidigare VD för Haglöfs, att träda in i 
styrelsen.  

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen. Affären är 
villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande.   

För ytterligare information kontakta: 

Didriksons: Johan Ekeroth, johan.ekeroth@didriksons.com, +46 706 54 32 48 

Adelis Equity Partners: Lene Sandvoll Stern, lene.stern@adelisequity.com, +46 702 81 34 24 
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Om Didriksons 

Didriksons grundades 1913 som ett familjeföretag som tillverkade arbetskläder åt fiskare. Idag är bolaget 

ett av Skandinaviens ledande varumärke inom regn- och funktionsplagg för hela familjen. Didriksons 

omsätter för cirka 500 miljoner kronor, och säljs i över 19 länder med en tredjedel av försäljningen online. 

För mer information se www.didriksons.com.  

Om Adelis Equity Partners 

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med 

målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i 

Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen 

i sitt segment med 16 investeringar och mer än 40 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder 

kronor. För mer information se www.adelisequity.com. 

 


