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ShortCap blir majoritetsägare i Proffsmagasinet.se – Sveriges
största e-handelsbutik inom proffsverktyg och mätinstrument!
ShortCap förvärvar 51% av Proffsmagasinet, ledande e-handelsföretag inom
proffsverktyg, laser- & mätinstrument och tillbehör till den professionella användaren.
Kunden är framför allt tekniska konsulter, hantverkare och byggare, men även
privatpersoner handlar hos Proffsmagasinet. Säljaren och grundaren Arvid Öhman
stannar kvar som VD och ägare. Bolaget räknar med att i år omsätta 60 mkr med god
lönsamhet.
Ordförande i bolaget blir Jan Friedman med bakgrund som bl.a. ordförande i e-handelsbolagen
Netonnet, Tretti, Lenson, Sportamore och Ticmate.
Proffsmagasinet grundades 2007 och har på några få år tagit en ledande position inom sin nisch.
Tillväxten i bolaget har i snitt legat över 40 % per år sedan starten. Tack vare god
marknadskännedom och växande kundbas med återkommande kunder så har bolaget skaffat sig
en stark marknadsledande E-handelsposition inom professionella instrument och verktyg.
”Proffsmagasinet är ett välskött bolag som har en dominant position i en nisch som befinner sig i
ett starkt växande e-handelssegment. Bolagets plattform och position i marknaden skapar
förutsättningar för att Proffsmagasinet skall bli det självklara e-handelsalternativet för dess
kundgrupp framöver.”
Eric Severin, VD ShortCap
”Jag ser det som en fantastisk möjlighet att med hjälp av duktiga E-handelsproffs expandera
verksamheten och föra bolaget till nya nivåer. Med ShortCap, som erfaren partner att bygga och
utveckla entreprenörsbolag, ser jag alla chanser till en fantastisk resa framöver.”
Arvid Öhman, VD och grundare i Proffsmagasinet
ShortCap är ett investmentbolag som har specialiserat sig på att leda entreprenörsledda
medelstora- och tillväxtbolag. Andra portföljbolag inkluderar PacketFront Network Products, en
ledande leverantör av access-switchar till privata- och företagsnätverk, entertainment koncernen
Ballbreaker i Stockholm samt Viva Media Group, en ledande digital media koncern.
För mer information, besök www.proffsmagasinet.se eller kontakta
Arvid Öhman, VD Proffsmagasinet
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Telefon: +46 (0) 709 18 35 00
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