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Em home växer med fyra nya butiker
Em home växer med fyra nya butiker när Bromölla och Karlskrona Möbler samt
Bror Pehrsons Möbler i Alvesta och Växjö går in i kedjan under oktober månad. Butikerna
omsatte under 2018 tillsammans dryga 130 miljoner kronor.
Franchisebaserade möbelkedjan Em home förvärvades i slutet av 2018 av Electra Gruppen
AB (publ). Syftet med förvärvet är att stärka erbjudandet till butikerna med starkare e-handel,
effektivare affärssystem samt ett omfattande centrallager med modern logistik. Under våren
har ett intensivt arbete pågått med att bygga grundstrukturen och kedjan står nu rustad inför
höstens/vinterns viktiga försäljningsperiod. Parallellt har arbetet inletts med att hitta
förutsättningar för att öppna och ansluta fler butiker till kedjan, något som nu börjar ge frukt.
Entreprenörerna Peter Torstensson, som äger butikerna i Bromölla och Karlskrona, och Jim
Lundquist, som driver butikerna i Växjö och Alvesta, är övertygade om att
kedjemedlemskapet ger bra förutsättning inför framtiden:
– Vi har en fantastisk resa bakom oss och tänker fortsätta resan på samma vis framåt i tiden,
men det kräver nytt tänkande och nya strukturer. Med Em home får vi ett känt varumärke och
en stark central support men kan fortfarande påverka vår egen affär, säger de båda.
– Vi har under våren arbetat hårt för att få allting på plats och nu är vi stolta och glada att
kunna hälsa nya butiker välkomna, samtidigt som vi kommer lansera en ny e-handel och
börja utleveranserna från vårt 10 000 kvm stora centrallager i Växjö, säger Per Sjölin,
kedjeledare för Em home.
– Intresset för Em home är just nu stort. Vi för dialog med befintliga Em home handlare som
vill öppna fler butiker, handlare inom våra övriga Electra-koncept och andra aktörer inom
olika konstellationer på marknaden. Vi räknar med en stark tillväxt de kommande åren,
konstaterar Per Sjölin.
– Vi har idag en helhetslösning inom retail och branschens starkaste erbjudande för att
kombinera central effektivitet med lokalt entreprenörskap. Vi driver redan flera kedjekoncept
inom olika branscher och räknar med att bredda ytterligare. Vårt helhetserbjudande inom
lager, logistik, it, ekonomi, försäljning och marknad ökar effektiviteten och sänker
kostnaderna för de anslutna butikerna, precis som i fallet med Em home, förklarar säger
Anneli Sjöstedt, VD för Electra Gruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, mobil 070-525 84 59
Per Sjölin, Kedjeledare Em home, mobil 070-675 84 93
Peter Torstensson, VD Bromölla Möbelaffär, mobil 070-825 36 10
Jim Lundqvist, VD Bror Pehrsons Möbler, mobil 070-300 98 70
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Om Electra Gruppen AB (publ)
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska
vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen
grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt
huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på
Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.
Inom verksamhetsområdet Electra Logistik & IT kombineras lagerhållnings- och distributionstjänster
för tredje parts räkning. Electra stödjer kundernas affärer med utveckling och drift av moderna IT- och
webblösningar.
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