
 

Pressmeddelande     Orrefors 25 februari, 2022 

Anima Group AB renodlar Bolaget och tillsätter Maria Karlsson som ordinarie VD 

Anima Group meddelar att man beslutat att bilda en koncern där de olika verksamheterna inom Bolaget 
kommer att utgöra separata dotterbolag till moderbolaget Anima Group AB. 

Syftet med omstruktureringen är att renodla moderbolaget och de olika verksamheterna. Inledningsvis innebär 
beslutet att man bildar ett separat dotterbolag för e-handelsverksamheten. I dagsläget bedrivs e-
handelsverksamhet i Bolaget under det särskilt registrerade företagsnamnet Hästkällaren Rid, Trav & Western 
AB, som i och med koncernbildandet bryts ut i ett eget bolag under samma namn. Vi bildar även ett bolag för 
design, produktion och tillverkning som kommer att förse de andra dotterbolagen med varor samt bedriva 
grossistverksamhet mot bolag utanför koncernen.  

Renodlingen av moderbolaget kommer att vara gynnsamt för aktieägarna, då potentiella risker som är 
förenade med att förvärva bolag, kommer att spridas på de olika dotterbolagen och därmed minskar risken i 
moderbolaget Anima Group. 

”Förutom att omstruktureringen kommer att gynna aktieägarna, kommer den även att vara väldigt positiv för 
kundrelationen. I dagsläget upplever vi ett återkommande problem med att kunden känner osäkerhet när man 
handlar i Hästkällarens webbshop och Anima Group står som betalningsmottagare. Nu kommer varje separat 
bolag att få en egen, tydlig identitet som kunden lättare kan känna igen, vilket skapar trygghet i kundrelationen 
– något som också kommer att underlätta för kundtjänst”, säger Maria Karlsson VD för Anima Group AB. 

Styrelsen har även beslutat att tillsätta tidigare TF verkställande direktör Maria Karlsson som ordinarie 
verkställande direktör. Maria äger 37409 aktier i Anima Group.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Maria Karlsson 

Verkställande direktör  

Anima Group AB  

Tel: +46 (0)765 62 02 57  

e-post: maria.karlsson@animagroup.se  

Denna information är sådan information som Anima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för 

offentliggörande 2022-02-25 kl.16:55 CET 

 

Om Anima Group AB  

Anima Group AB är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och förvärvar 

verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden. 
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