2021-05-20 10:47 CEST

Förändrad ägarstruktur i aktiebolaget
Butterick’s Leco
Vd Therese Carlsson köper aktier i bolaget. Efter affären uppgår hennes
innehav i Butterick’s Leco till 10 % av bolaget.
Den 1 januari 2018 utsågs Therese Carlsson till vd för Butterick’s Leco. Hon
ersatte den tidigare vd:n, tillika ägare, Bengt Olander. Therese har sedan dess
tillsammans med ledningsgruppen arbetat med att utveckla och flytta fram
Butterick’s position som festspecialist. Nu köper Therese in sig i bolaget för
att ta Butterick’s till nästa nivå.

•

Jag väljer att gå in som delägare på grund av min starka tro på
företaget och jag ser ett långsiktigt engagemang i bolaget. Som
aktieägare blir jag nu ännu mer delaktig i beslutprocesser. Vi har
en spännande och rolig tid framför oss, säger Therese Carlsson
vd Butterick’s Leco AB.

Aktiebolaget Butterick’s Leco är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag.
1903 öppnade Butterick’s sin första butik på Drottninggatan i Stockholm och
sedan dess har företaget expanderat sakta men säkert. 1989 köpte Butterick's
grossistföretaget Leco och 2008 slogs de båda företagen samman till
Butterick's Leco AB.
Idag har Butterick’s butiker i Stockholm, Täby, Göteborg, Malmö, Lund,
Halmstad och Helsingborg och i juni öppnar de en ny butik i Jönköping.
Butterick's finns även som shop-in-shop i Barkarby, Kungens Kurva, Uppsala
och Tidaholm samt naturligtvis också online, på www.buttericks.se.
Bolaget agerar även som grossist åt återförsäljare runt om i Skandinavien via
www.leco.se.

Butterick's Leco AB är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag. Det
startade i november 1903 på Drottninggatan i Stockholm och ungefär tio år
senare öppnades en enhet i Göteborg av Wilhelm Aagesen. Sedan dess har
företaget stannat inom familjen Aagesen/Olanders ägo i över 100 år och
expanderat sakta men säkert. 1989 köpte Butterick's upp grossistföretaget
Leco i Simlångsdalen och 2008 slogs de båda företagen samman till
Butterick's Leco AB.
Idag har Butterick’s butiker i Stockholm, Täby, Göteborg, Malmö, Lund,
Halmstad och Helsingborg. Butterick's finns även som shop-in-shop i
Barkarby, Kungens Kurva, Uppsala och Tidaholm samt naturligtvis också
webbutiken www.buttericks.se Vi agerar även som grossist åt återförsäljare
runt om i Skandinavien via www.leco.se
Butterick’s Leco är medlemmar i EBPC (European Balloon & Party Council) för
att främja branschens gemensamma intressen när det gäller EU-regler och
branschspecifika frågor. Butterick's vill bidra till en säker hantering av
ballonger och festprodukter. I första hand vill Butterick's öka kunskapen

om ansvarsfullt användande av ballonger.
Släpp aldrig ballonger - Butterick's värnar om vår miljö och ballonger kan
uppskattas utan att släppa dem.
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