Pressmeddelande
Carepa AB blir medlem i RKV-gruppen från 2018-01-01
RKV hälsar Carepa AB, med Anders Bogren i spetsen, välkommen som ny medlem i RKV-gruppen.
Carepa AB är en sammanslagning av två välkända företag, KM Pack i Helsingborg AB och Svenska
Pappersgrossisten AB i Landskrona. Tillsammans omsätter bolaget idag 180 mkr och är drygt 40
anställda. Verksamheten drivs utifrån moderna kontors- och logistiklokaler utanför Ängelholm. VD
och delägare är Anders Bogren.
RKV-gruppen är Sveriges största gruppering av fristående fackhandlare inom produktsegmenten
kontorsvaror, städ och hygien, packprodukter, kontorsmöbler, kontorsmaskiner med mera.
RKV-gruppen finns representerade från Malmö i söder till Gällivare i norr och består av 23
medlemsföretag som har butiker och säljkår på över 50 platser. Totalt omsätter gruppen 1 400 mkr.
Under 2017 lanserar RKV-gruppen en helt ny e-handelsplattform som erbjuder kunderna ett
komplett sortiment förbrukningsartiklar – snabbt och enkelt från företagare till företagare!
– Från RKV-gruppen ser vi Carepa som ett spännande tillskott i vår grupp av engagerade
familjeföretagare, säger Stefan Sonesson, vd för RKV-gruppen. Carepa och människorna bakom
företaget har funnits i branschen i många år och har expansiva planer inom vårt segment. Vi ser våra
medlemmars lokala fokus som kedjans främsta konkurrensfördel, och är övertygade om att RKVgruppens affärsidé med starka familjeföretag som samverkar kring inköp och marknadsföring är ett
vinnande koncept även i framtiden. Här passar Carepa in mycket väl. Våra medlemmars erbjudande
tas väl emot av företagskunderna på respektive ort och vi har just nu rejäla försäljningsökningar på
många håll – och Carepas expansion blir här en ytterligare förstärkning, tillägger Sonesson.
– För oss var det ett naturligt val att gå in i RKV som är den ledande grupperingen i vår bransch, säger
Anders Bogren, vd för Carepa. Vi utvecklas kraftigt som företag och har antagit en aggressiv
tillväxtplan inom försäljning av förbrukningsartiklar till företag, industri, dagligvaruhandel och hotell
med flera kundgrupper. För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder tydliga
konkurrensfördelar vad gäller service, priser och sortiment som bygger på stora inköpsvolymer, vilket
RKV ger oss. Nu har vi ett ledande sortiment även inom kontorsprodukter och städ/hygien. Samtidigt
anställer vi fler säljare, bygger upp en toppmodern e-handel och fortsätter fokusera på att vara den
personliga och innovativa leverantören för våra kunder, tillägger Anders Bogren.

Vid frågor, kontakta:
Stefan Sonesson, RKV-gruppen: 033-169891 eller 0730-400205, stefan.sonesson@rkv.se
Anders Bogren, Carepa AB: 042-263000 eller 070-5912079, anders.bogren@carepa.se
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