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Två nya butiker i Tjeckien hösten 2009: 

KappAhl öppnar i ett femte land 
KappAhl fortsätter expansionen och öppnar i oktober sin första butik i 
Tjeckien, i landets näst största stad Brno. Senare under hösten öppnas 
ännu en butik och 2010 planeras ytterligare ett mindre antal butiker i de 
största städerna i Tjeckien. 

- Vi fortsätter vår långsiktiga expansion om sammanlagt 20-25 nya 
butiker netto per år och gläds åt att vi nu kommer till ett femte land 
med stor potential, säger Christian W. Jansson, VD på KappAhl. 

 

KappAhl har tidigare annonserat att ett femte och på sikt sjätte land kan komma 
att bli aktuellt för expansion. Första butiken i Tjeckien kommer att vara cirka 850 
kvadratmeter och är belägen i ett av landets främsta köpcenter som utvidgar sin 
butiksyta strax utanför Brno i södra delen av landet. 

- Att expandera när det är lägre efterfrågan i marknaden och därmed 
lättare att komma över bra butikslägen är en långsiktig strategi för att 
skapa lönsam tillväxt, säger Christian W. Jansson. 

 
- Tjeckien är ett stabilt land som drabbats relativt lindrigt av finanskris och 

lågkonjunktur och med kunder som vi bedömer kommer att uppskatta 
vårt mode. 

 

Butikernas utmärkta lägen har varit en av orsakerna till att öppna i Tjeckien. 
Den första butiken kommer att finnas i ett köpcenter i Brno, den andra butiken 
planeras till Prag alternativt Brno . Tjeckien är sedan 2004 med i EU och har 
10,3 miljoner invånare där över 25 procent bor i landets största städer.  

 

Ytterliggare upplysningar lämnas av: 

Christian W. Jansson, VD KappAhl tel +46 709 950201 

Ola Thorén, Informationschef KappAhl tel +46 704 715631 

 

 
KappAhl är en ledande modekedja med mer än 300 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, 
Finland och Polen. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar 
sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Under tolvmånadersperioden som 
slutade den 31 augusti 2008, var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor och rörelseresultat 651 
miljoner kronor. KappAhl är börsnoterat. Som första modekedja blev KappAhl 1999 miljöcertifierat. 
Ytterligare information finns på  www.kappahl.com 


