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Fortsatt hög expansionstakt: 
 

KappAhl öppnar 300:e butiken 
 
KappAhl expanderar på alla marknader. Den 13 november öppnar modekedjan sin 
300:e butik. Den nya butiken ligger i Vasa i Finland. 
KappAhl fortsätter sin höga expansionstakt trots oro på främst finansmarknaderna och 
för konjunkturen.  
– Vi arbetar långsiktigt och vår utvecklingsstrategi ligger fast. Under verksamhetsåret 
2008/2009 kommer vi att öppna 30 nya butiker.  Det kommer att ge oss cirka sju procent 
i ökad försäljning, säger Christian W. Jansson, VD för KappAhl. 
 
Under de närmaste åren kommer den största expansionen att ske i Polen. Av de 30 nya 
butikerna som ska öppnas under verksamhetsåret 2008/2009, ligger 15 i Polen och fem i 
vardera Sverige, Norge och Finland. KappAhl har kontrakt på 57 nya butiksetableringar, 24 
av dessa finns i Polen.  
 
– KappAhl kommer att bli större på alla marknader. Det finns många attraktiva platser där vi 
vill etablera oss och vi söker hela tiden nya butikslägen. Långsiktigt räknar vi med att växa 
med mellan 20 och 25 butiker under varje verksamhetsår, säger Christian W. Jansson. 
 
KappAhl etablerar butiker i framför allt köpcentra och citylägen, där många människor 
passerar. Den 300:e butiken som öppnar utanför Vasa i Finland, är på 850 kvadratmeter, exakt 
lika stor som KappAhls genomsnittsbutik. 
 
Fakta butiker: 
Totala antalet butiker per 13 november 2008: 301 butiker. 
Sverige: 140 butiker, Norge: 89 butiker, Finland: 50 butiker, Polen: 22 butiker. 
 
För ytterligare information: 
Christian W. Jansson, VD, tel 031 – 771 55 00, mobil 0709 - 950201  
Ola Thorén, Informationschef KappAhl, tel 031-771 56 31, mobil 0704-71 56 31 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KappAhl, Box 303, 431 24 Mölndal 
 
KappAhl är en ledande modekedja med cirka 4 500 medarbetare och drygt  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 2008, var omsättningen 4,6 miljarder svenska kronor och rörelseresultatet 651 miljoner svenska 
kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com 
 
 


