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Amplico Kapital investerar i Karlsson 
 
Amplico Kapital blir störste ägare i Karlsson, en av Sveriges snabbast växande 
lågpriskedjor med varuhus på sju orter i Sverige. Genom en omstrukturering av 
Karlssons kapitalsituation stärks det egna kapitalet med 37 Mkr och kassan tillförs 43 
Mkr. ”Därmed läggs grunden för fortsatt expansion av sortiment och etableringar av 
fler varuhus”, kommenterar Mikael Olsson, investment manager på Amplico Kapital 
och Benny Andersson, VD i Karlsson. 
 
Karlsson har vuxit snabbt från en försäljning på 40 Mkr 2000 till 300 Mkr 2005 med 
ambitionen att vara en rikstäckande varuhuskedja i lågprissegmentet på den svenska 
landsorten. 
 
Affärsmodellen, ”den amerikanska modellen”, är ovanlig i Sverige och bygger på ett koncept 
av partnerskap med leverantörerna där produkterna betalas när de säljs i butikerna. Därtill 
strävar Karlsson mot att varuhusens kostnader skall vara 100 procent rörliga. Det kräver ett 
totalintegrerat datasystem mellan leverantörerna och Karlsson som stödjer hela 
affärsprocessen. Ett sådant system är nu på plats efter tre års utvecklingsarbete. 
 
”Det innebär att vi har påbörjat resan från att vara ett inköpande bolag till att bli ett 
försäljningsbolag. Vi erbjuder leverantörer en väl fungerande marknadsplats med 3,5 miljoner 
besökare årligen, där vi kan effektivisera värdekedjan och få mindre riskexponering. Tack 
vare kapitalförstärkningen kan vi nu fokusera på att ytterligare bygga ut sortimentet med låga 
priser och skapa en stimulerande miljö för kunderna. Samtidigt kan vi satsa på expansion av 
3-4 nya varuhus inom de närmaste åren, säger Benny Andersson, VD för Karlsson. 
 
”Karlsson är ett spännande företag som har en affärsmodell med betydande 
framtidspotential. Tack vare den kapitalförstärkning som vi medverkar i får företaget rejäla 
resurser att utveckla denna och förverkliga ambitionen att bli rikstäckande. Ledningen 
kommer att kunna koncentrera sig på den operativa driften och optimera kvalitet och 
kvantitet för att nå mål och plan”, säger Mikael Olsson, Amplico Kapital. 
 
För mer information: 
 
Mikael Olsson, Amplico Kapital AB: 0706707061 
Benny Andersson, VD i Karlssons Varuhus Sverige AB: 0705921065 
 
 
 
 
 
 



 

 
Om Amplico Kapital 
 
Amplico Kapital AB är ett riskkapitalbolag som investerar ägarkapital i mogna företag med 
stor potential att fortsätta utvecklas. Tillsammans med ledningen och övriga ägare genomförs 
nödvändiga förändringar för att skapa förutsättningar för lönsamhet och värdetillväxt. 
Amplicos strategi är att investera cirka 10-50 Mkr per engagemang. Huvudkontoret ligger i 
Göteborg. 
 
Amplico har för närvarande en fond under sitt managementansvar. Det investerade kapitalet 
uppgår till cirka 100 Mkr. 
 
Sedan starten år 2000 har Amplico investerat i 10 olika projekt och genomfört 6 avyttringar. 
Bland Amplicos nuvarande innehav finns R.O.O.M., AP&T AB, Silva Sweden AB och VTT 
Grafiska AB. Exempel på avyttringar är Jarowskij Enterprises, Bergsala AB och Inpac AB. 
 
www.amplico.se 
 
 
Om Karlsson 
 
Karlssons varuhus är en av Sveriges snabbast växande varuhuskedjor med lågprisprofil. Det 
grundades 2000 av Göran Karlsson och Benny Andersson. Utbudet är brett och omfattar 
bland annat, kläder, el, sport och fritid, husgeråd, bygg, verktyg, bil- och båttillbehör, 
trädgård och livsmedel. 
 
Företaget har vuxit snabbt från 40 Mkr år 2000 till 300 Mkr 2005. Karlsson finns etablerat 
med 7 lågprisvaruhus på den svenska landsorten. Affärsidén är att sälja partners produkter i 
attraktiva varuhus som drivs i egen regi och genom franchising. Kunderna skall också 
erbjudas kompletterade aktiviteter som ger shoppingnöje åt hela familjen. Det senaste 
öppnade varuhuset ligger i Töcksfors. 
 
En ökande andel av försäljningen sker via e-handelsplatsen: www.karlsson.se  


