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Goodstep köper Shoecare
Goodstep, en av Sveriges största och äldsta leverantörer av skotillbehör, förvärvar
Shoecare Norge, Shoecare Sverige och Shoecare Danmark.
Förvärvet av Shoecare är ett viktigt steg i vidarutvecklingen av Goodsteps
kunderbjudande och fortsatta expansion i Norge, Sverige och Danmark med
satsningen mot en position som marknadsledare i Skandinavien.
––

Med en bredare produktportfölj och ökad närvaro blir Goodsteps erbjudande
ännu bättre. Vi är mycket glada över förvärvet och ser fram emot att bli en
bättre partner för befintliga och presumtiva kunder i samtliga länder, säger
Jan Andersson, VD på Goodstep.

Shoecare grundades redan 1919 och är Danmarks ledande aktör inom skovård
och skotillbehör. Företaget har haft en fantastisk utveckling med en idag unik
särställning i Danmark samt väl etablerad verksamhet i både Norge och Sverige.
––

Vi har hittat en stark partner i Goodstep och jag ser fram emot samarbetet.
Det bredare sortimentet, den ökade närvaron och bolagens gemensamma
erfarenhet är viktiga egenskaper som kommer gynna våra kunder, säger
Peter Madsen, VD på Shoecare.

Peter Madsen och Michael Madsen, som tidigare ägde Shoecare, kommer fortsatt
vara aktiva i bolaget. I den nya organisationen kommer Johan Lindmark, VD för
Goodsteps ägare AB Bandindustri, anta rollen som koncernchef.
––

Goodstep och Shoecare är en perfekt kombination med stora synergieffekter.
Integrationen känns naturlig med tanke på företagens arbetssätt och
värdegrund. Vi tar Goodstep till en ny nivå och etablerar oss på den danska
marknaden samtidigt som vi stärker vår position och närvaro i Norge och
Sverige, säger Johan Lindmark, ny koncernchef på Goodstep.
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Goodstep är en av Sveriges största och äldsta grossister av skotillbehör. Sedan 1983 har företaget levererat skotillbehör av hög kvalitet
med känsla för service och omtanke till såväl den enskilda butiken som de stora butikskedjorna. Goodstep är en helhetsleverantör av
skovårdsrelaterade produkter och skotillbehör på den svenska och norska marknaden. Produktportföljen innehåller några av skandinaviens
mest välkända varumärken som Bandi®, Berkemann®, Boston®, Saicara®, Shoeboy’s® och Woodroe®. Goodstep är ett helägt dotterbolag till AB
Bandindustri med huvudkontor i Kumla.
Shoecare är Danmarks största och ledande grossist av skovårdsrelaterade produkter och skotillbehör. Shoecare har sedan 1919 erbjudit ett
brett och spännande produktsortiment med skomakare, skobutiker och större butikskedjor som kunder. Shoecare har agenturen för WOLY® i
Danmark, Norge och Sverige samt för BAMA® och KIWI® i Danmark och Norge. Dessutom innehåller produktportföljen varumärken som 2GO®,
Foot Petals® och Grison®. Med fokus på partnerskap och god service har Shoecare etablerat sig på den danska (Shoecare ApS) som såväl norska
(Shoecare Norge A/S) och svenska (Shoecare Sweden AB) marknaden.

