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Care of Carl förvärvar bolag och investerar i nytt segment  
 

Care of Carl, Skandinaviens ledande onlinebutik för män sedan 2010, förvärvar bolag med ambitionen att investera i ett 

nytt segment – pre-owned och vintageklockor, med målsättningen att expandera sitt erbjudande och förstärka 

premiumpositionen på marknaden.  

 

Förvärvet skedde i mitten på januari i år och bolaget i fråga är Gripenbro, ett mindre svenskt bolag specialiserat på försäljning 

av pre-owned och vintageklockor.  

 

- Care of Carls unika position har skapats genom att kunna hjälpa män att utforska sin personliga stil, där klockan är en viktig 

komponent och något våra kunder gärna investerar i. Med bakgrund av att vi haft en fin utveckling av vår avdelning med fine watches, 

nya klockor i premium- och lyxsegmentet, samt en väldigt lyckad satsning på Care of Carl Pre-Owned, andrahandsförsäljning av 

tidigare använda plagg köpta hos oss, kände vi att vi var redo att ta steget in i pre-owned och vintageklockor. Erbjudandet blir ett 

handplockat sortiment av ikoniska och tidlösa modeller från välrenommerade klockvarumärken, vilket går väl ihop med vår 

affärsmodell då vi erbjuder våra kunder The Classics of Tomorrow – ett kurerat urval av premium- och lyxartiklar lika aktuella idag 

som imorgon, säger Mathias Ekström VD på Care of Carl. 

 

Grundaren och ägaren till Gripenbro, Peter Rösehag, kommer anställas som ansvarig för hanteringen av klocksatsningen på 

Care of Carl.  

 

– Med Peters mångåriga erfarenhet och goda rykte i branschen tillsammans med vår upparbetade e-handelsplattform och lojala 

kundbas, känner vi att vi kan erbjuda en väldigt kvalitativ och friktionsfri kundupplevelse för pre-owned och vintageklockor, vilket är 

ett köp som annars inte alltid är så enkelt, säger Mathias Ekström VD på Care of Carl. 

 

– Efter att ha drivit Gripenbro i egen regi under många år är jag riktigt laddad inför att få skala upp volymen och jobba i en större 

organisation som delar min passion för produkten och mitt synsätt på kvalitét och kundfokus, avslutar Peter Rösehag, grundare & 

ägare av Gripenbro. 

 

Avdelningen Care of Carl Pre-Owned & Vintage Watches kommer att introduceras på www.careofcarl.se under mars 2023.  

 

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, med idag över 90 anställda och en omsättning på 400MSEK. Care of Carl 
erbjuder The Classcis of Tomorrow – ett kurerat urval av herrkläder, -skor och -accessoarer i det övre premiumsegmentet 
med fler än 220 varumärken, däribland Moncler, Brunello Cucinelli, Crockett & Jones, Drake’s, Polo Ralph Lauren m. fl. 
Företaget är sedan hösten 2021 aktivt på hela den Europeiska marknaden. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mathias Ekström 

VD, Care of Carl 

 

mathias.ekstrom@careofcarl.com  

www.careofcarl.se  

+46 701 69 01 16
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