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Naturkompaniet och Partioaitta går samman med Globetrotter Ausrüstung GmbH, 
Tysklands största specialiserade Outdoorhandlare, med Frilufts Retail Europe AB 

som moderbolag.  
 
 
 

Frilufts Retail Europe AB, ”Frilufts AB”, är idag ett dotterbolag till Fenix Outdoor 
International AG, ”Fenix AG”.  
 
Efter sammanslagningen kommer Fenix AG att äga 60% i Frilufts AB. Övriga aktieägare i 
bolaget blir, genom en apportemission, nuvarande tyska ägare av Globetrotter. I 
samband med sammanslagningen tillskjuter Fenix AG sju miljoner Euro i nytt kapital till 
Globetrotter. Frilufts AB äger efter sammanslagningen 100% av aktierna i Globetrotter, 
Naturkompaniet och Partioaitta. 
 
Det är Fenix AG’s ambition att inom en inte alltför avlägsen framtid knoppa av sina 
aktier i Frilufts . 
 
CEO för den nybildade Friluftskoncernen blir Ulf Gustafsson, med ett långt förflutet inom 
outdoorbranschen och styrelseledamot i Fenix AG.  
 
COO blir Thomas Lipke, idag delägare och Verkställande Direktör (Geschäftsfuhrer) i 
Globetrotter.  
 
De tre outdoorhandlarna Globetrotter (Tyskland) Naturkompaniet (Sverige) och 
Partioaitta (Finland) har det gemensamt att de alla bedriver en specialiserad 
detaljhandelsrörelse med kunnig personal och ett komplett sortiment av utrustning för 
ett aktivt friluftsliv. Årsomsättningen för Friluftskoncernen ligger kring 260 MEUR, 
vilket innebär att Frilufts blir en av de största oberoende outdoorhandlarna i Europa. 

 
 

Globetrotter  
 
Överlevnadsexperterna Klaus Denart och Peter Lechhart öppnade i september 1979, i 
Hamburg, Nordtysklands första specialbutik för expeditioner, safari och vandring . Med 
grundarnas erfarenheter som bas etablerade sig Globetrotter snabbt som en ledande 
butik för ett aktivt friluftsliv. 
 
Globetrotter har idag butiker med en sammanlagd butiksyta om drygt 35 000 m2 i ett 
tiotal tyska städer, där sju av butikerna har en yta om minst 4 000 m2 vardera. 
Globetrotter har också en väl utvecklad online försäljning, med tillhörande infrastruktur 
för logistik. Globetrotter har cirka 1 300 medarbetare.  
 
Globetrotter äger också 25% i Transa AG, vilket är Schweiz största specialiserade 
outdoorhandlare med 8 butiker och försäljning online. 
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Naturkompaniet 
 
Naturkompaniet AB består av 31 friluftsbutiker som säljer utrustning för friluftsliv och 
resa från världens ledande varumärken. Utav de 31 butikerna drivs fem stycken av 
franchisetagare. Utöver dessa butiker har Naturkompaniet även en webbutik på 
www.naturkompaniet.se. 
 
Naturkompaniets äldsta dotterbolag, AB Scoutvaror, grundades 1931 av den svenska 
scoutrörelsen. 1951 ändrades namnet till Friluftsmagasinet Scoutvaror AB och 1991 
blev det slutligen Naturkompaniet. 
 
Partioaitta  
 
Partioaitta Oy är med sina 15 butiker Finlands ledande butikskedja inom försäljning av 
produkter för friluftsliv och resor. Partioaitta som översatt till svenska betyder 
scoutbod, grundades redan 1928 av den Finska scoutrörelsen. Fenix Outdoor förvärvade 
bolaget i maj 2011.  
 
Kedjan är en sammanslagning av olika scoutföreningars butiker och har ända sedan 
starten försett sina kunder med kvalitativ utrustning för skog, fjäll och vildmark.  
 

http://www.naturkompaniet.se/

