
 
 

  
 

Pressmeddelande 2020-04-21 

Care of Carl byter lokaler – flyttar till logistikcentrum i Borås 

Nordens ledande online-butik för herrkläder i premiumsegmentet har vuxit ur kostymen och satsar stort på 

nästkommande lokal.  

För ett par veckor sedan signerade Care of Carl hyresavtalet för den nya lokalen belägen på Företagsgatan 44, i 

Viared utanför Borås. Lokalen som tillhör Logicenters har tidigare haft Speed Group som hyresgäster och är på 

över 12 000kvm. 

 

Om flytten 

”År 2013 gick flytten från vår första lokal på Skaraborgsvägen till den vi huserar i för tillfället. Då var vi runt fem 

anställda med 40 varumärken i sortimentet. Nu, snart sju år senare, har vi med över fem gånger så många varumärken i 

sortimentet och nästan 80 medarbetare vuxit ur även denna. ” säger Henning Källqvist, VD och grundare Care of 

Carl. 

Flytten berör både lager och kontor vilket innebär att både medarbetare och ett varulager bestående av 200 

varumärken, får ett nytt hem i slutet på oktober i år.  

Om att hitta ny lokal  

”En av de viktigaste parametrarna för oss när vi har letat ny lokal var att flytta hela verksamheten och all personal så att 

vi kan fortsätta driva vår verksamhet på samma sätt som vi gjort i 10 år. Det vill säga att lager, kontor och vår 

produktionsstudio är i direkt anslutning till varandra. Fastigheten som Logicenters äger på Företagsgatan 44 uppfyllde 

båda våra kriterier: 1. Det är en effektiv logistikfastighet på 12 000kvm med optimalt läge rent logistikmässigt, både för 

varutransporter och personal. 2. Vi får ett dubbelt så stort kontor som vi kommer totalanpassa för vår verksamhet.” 

säger Henning Källqvist 

Henning fortsätter 

“De senaste åren har vi växt ordentligt och därmed blivit för trångbodda i våra befintliga lokaler. Flytten till den nya blir 

en milstolpe i Care of Carls historia och vi kommer nu att husera tillsammans med många andra framgångsrika Borås-

bolag på Viared. Framförallt ger den nya lokalen oss förutsättningar att fortsätta satsa och expandera enligt vår plan på 

både befintliga och nya marknader. Logicenters har hela tiden varit väl införstådda med våra behov och stöttat oss i 

processen och vi ser nu fram emot vårt fortsatta samarbete.” avslutar Henning Källqvist 

 

 

 

 



 
 

  
 

Om Care of Carl 

Företaget grundades 2010 i Borås, baserat på den enkla idén att göra kvalitetskläder för män tillgängliga online. 

Verksamheten har vuxit organiskt från starten och har idag över 80 anställda. Erbjudandet är ett brett utbud av 

noga utvalda herrkläder i det övre kvalitetssegmentet från skandinaviska, italienska och brittiska lyxvarumärken. 

2018 hade Care of Carl en omsättning på 236MSEK. Företaget är aktivt i Sverige, Norge, Danmark, Finland och 

sedan hösten 2019 även i Tyskland. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Henning Källqvist, VD, Care of Carl 

+46 707 77 21 85    

henning@careofcarl.com   

www.careofcarl.com   

Pressbilder Henning: https://www.careofcarl.com/sv/info/press.html  

Pressbilder Lokal: https://we.tl/t-j3dYtVky6y  

 

Jonas Kennerhed, Logicenters  

+46 709 77 00 55 

jonas.kennerhed@logicenters.com 

www.logicenters.com  
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