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22 nya butiker under senaste året: 

KappAhl fortsätter att expandera  

KappAhl fortsätter sin höga expansionstakt. Bara under augusti månad öppnar 
modekedjan åtta nya butiker. 
Totalt har KappAhl öppnat 22 nya butiker under räkenskapsåret september 2007- 
augusti 2008.  

Under nästa räkenskapsår fortsätter vi vår expansion och vi räknar med att öppna  
runt 25 nya butiker, säger Christian W Jansson, VD och koncernchef för KappAhl.  

För närvarande har KappAhl 291 butiker och kontrakt på ytterligare 57 nya butiksetableringar 
i Sverige, Norge, Finland och Polen.  

Vi har en fantastisk portfölj med nya butikslägen som kommer att trygga tillväxten under 
lång tid framöver. KappAhl har gjort bra resultat under de första tre kvartalen och den 
intensiva öppningstakten borgar för en fortsatt lönsam tillväxt. Redan i oktober öppnar vi vår 
300:e butik, säger Christian W Jansson.  

KappAhl etablerar butiker framför allt i köpcentra och i citylägen. Genomsnittsbutiken är på 
850 kvadratmeter och har ett läge där många människor passerar.  

Under det gångna året har KappAhl introducerat ett helt nytt inredningskoncept med ett 
formspråk som är modernare och ljusare. Det gör det möjligt att visa kläderna på ett bättre 
sätt. Den nya inredningen är också mer miljövänlig och ger en energibesparing på 30 procent 
när det gäller belysning och avkylning.   

Vi söker hela tiden nya butikslägen. Det finns fortfarande en stor potential för nya butiker i 
samtliga våra länder, säger Christian W Jansson.    

Butiker per 31 augusti 2008: 
Sverige: 138 butiker 
Norge: 87 butiker 
Finland: 46 butiker 
Polen: 20 butiker 
Totalt: 291 butiker    



Under räkenskapsåret 1 september 2007-31 augusti 2008 har följande nya butiker 
öppnats: 
Sverige: Partille, Tranås, Sandviken, Ronneby, Eslöv, Malmö och Töcksfors. 
Norge: Madla, Flisa Stormarknad, Egersund, Gulskogen/Drammen och Baerums Verk. 
Finland: Rauma, Rovaniemi, Lohja och Joensuu. 
Polen: Magnolia Park, Krakow Plaza, Rumia, Bygdoszcz, Ruda Sl. Plaza och Opole.  

För ytterligare information: 
Christian W. Jansson, VD och koncernchef, tel 0709-95 02 01 
Ola Thorén, Informationschef, tel 031-771 56 31, mobil 070-471 56 31 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KappAhl, Box 303, 431 24 Mölndal  

KappAhl är en ledande modekedja med cirka 4 000 medarbetare och närmare 300 butiker 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. Som första modekedja i världen blev KappAhl 1999 miljöcertifierat enligt 
internationell standard. Huvudkontor och distributionscentral ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under 
tolvmånadersperioden, som slutade den 31 augusti 2007, var omsättningen 4,5 miljarder svenska kronor och rörelseresultatet 
618 miljoner svenska kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på 
www.kappahl.com    

http://www.kappahl.com

