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För fem år sedan omsatte nät
apoteket Apotea 35 miljoner 
kronor. Tillväxten har sedan 
dess gått i rekordfart. Nu 
redovisar bolaget sin försälj
ning för första halvåret i år.

Totalt uppgår omsätt
ningen till 692 miljoner kro

nor, en ökning med 55 procent 
jämfört med samma period i 
fjol. Det innebär att Apotea nu 
omsätter nästan lika mycket 
på en vecka som bolaget 
gjorde för hela året 2012. 

Apotea uppger också att de 

nu har 319 anställda, en 
ökning med 100 personer 
jämfört med för ett år sedan. 
Att ett onoterat bolag som 
Apotea redovisar sin försälj
ning kvartalsvis hör inte till 
vanligheterna, några uttalade 
börsplaner finns dock inte. 

Bolaget värderades till  
2,4 miljarder kronor när Sven 
Hagströmers investment
bolag Creades köpte in sig  
i våras.

Apotea rapporterar inte 
hur resultatet för första halv
året i år ser ut. Däremot har 

bolagets årsredovisning för 
2016 precis lämnats in till 
Bolagsverket. Där framgår att 
Apotea i fjol omsatte 968 Mkr 
och gjorde ett resultat på 
14 Mkr. Apotea har de senaste 
fyra åren gått med vinst, om 
än med mycket liten mar
ginal.

Vd Pär Svärdson kommer, 
liksom resten av Apoteas 
grundarteam, från Adlibris 
som de sålde till Bonnier 2011.
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Apotea sålde för nära 700 Mkr på ett halvår
Näthandlaren Apotea 
fortsätter att växa i hög 
fart.

Under första halvåret 
har omsättningen ökat 
med 55 procent och lan-
dar på nära 700 miljoner 
kronor. 

■■ Det här är en artikel 
från Di:s sajt om start-
ups, internet och det 
 digitala näringslivet.
■■ Läs mer på:  

digital.di.se

FÅR NYTT LIV. Säve flygfält, som lades ned 2015, öppnar nu på nytt i ny skepnad. Det Geelyägda 
utvecklingsbolaget Cevt vill bygga en provbana. FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL 

GÖTEBORG

Säve flygfält på Hisingen i Göteborg är 
inne i en förvandling sedan trafikflyget för-
svann och byggkoncernen Serneke tog över.

Flygledartornet ska öppna igen och på 
gång är både en vindtunnel för fritt fall och 
en testbana för Volvo Cars systermärke 
Lynk & Co.

Efter att det upptäcktes att 
Göteborg City Airport inte 
hade tillräcklig bärighet för 
stora plan stängdes den i bör
jan av 2015. De lågprisbolag 
som trafikerade flygplatsen 
fick flytta till Landvetters 
flygplats.

Serneke har köpt hela fäl
tet och fastigheterna, ifjol den 
del som Swedavia ägde och i 
juni den del som Platzer ägde. 
Totalt är det över tre miljoner 
kvadratmeter mark som  
Serneke betalat cirka 300 mil
joner kronor för.

Företaget Bodyflight skrev 
nyligen ett arrendeavtal för 
att bygga en vindtunnel  det 
vill säga en anläggning där 
man kan sväva fritt i luften 
som när man hoppar ut från 
ett flygplan.  Företaget har 
redan en vindtunnel i Stock
holm och planerar att kunna 
öppna på Säve under nästa år.

Det Geelyägda utveck
lingsbolaget Cevt, som tagit 
fram Volvos systermärke 
Lynk & Co, har en verkstad på 
området och vill bygga en rik
tig provbana. Ansökan läm
nades in förra hösten, men 
först nu, efter flera komplet
teringar, är ärendet ute för 
yttranden från allmänheten 
och närboende. Enligt miljö
förvaltningen i Göteborgs 
stad väntas beslut tidigast  
i september.

”Vi vill bygga en mindre 
provbana i vår närhet. Vi ser 
inte att det skulle vara några 
problem eftersom flygplatsen 
förut hade mycket större 
miljö påverkan”, säger Stefan 
Lundin, kommunikations
chef på Cevt.

I Sernekes visioner finns 

också motorstadium med 
racingbana, äventyrsbad och 
andra upplevelseaktiviteter.

”De delarna är ännu på 
idéstadiet. Det är många 
pusselbitar som ska falla på 
plats. Närmast har vi dialo
ger med aktörer som vill 
bygga lägenhetshotell och 
aktörer inom logistik. 
Utvecklingen av området 
kommer att ta 10–15 år”, 
säger Krister Johansson, vd 
för Serneke Fastighet.

Flygverksamheten som finns 
kvar på fältet, som pilotutbild
nig och 112flyg med bland 
annat ambulans och polis
helikoptrar, kommer fortsätta 
att vara central. Serneke har 
nu skrivit avtal med ACR Avi
ation Capacity Resources om 
att bemanna flygledartornet 
igen och det öppnar 1 januari. 
Det ökar möjligheter för före
tag med egna affärsflyg att 
utnyttja flygplatsen.

ACR har sedan tidigare 
flygtrafikledningstjänsten 
vid 14 svenska flygplatser 
varav de största är Stock
holm–Skavsta och Stockholm
Västerås. 
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UTVECKLAR. Krister 
Johansson, vd för Serneke 
Fastigheter. 

Säve blir bilbana
Serneke köper hela flygfältet – Cevt bygger för tester

STARKT. Apoteas vd Pär 
Svärdson. FOTO: JACK MIKRUT

Inrikesministern informera
des av Säkerhetspolisen  
i januari 2016.

”Jag fick information om 
att en förundersökning hade 
inletts och att en del av den 
mest skyddsvärda informa
tionen skulle kunna ha röjts 
på grund av det här brottsliga 
agerandet på Transport
styrelsen”, säger Anders Yge
man efter ett möte i justitie
utskottet där oppositionen 
informerades.

Ygeman säger att han då 
säkerställde att berörda 
departement, försvarsdepar
tementet och näringsdepar
tementet, var informerade 
och att de vidtog adekvata 
åtgärder.

Försvarsminister Peter 
Hultqvist fick informationen 
om Transportsstyrelsens it
affär i mars 2016 av tjänste
män på departementet. De 
hade, enligt Hultqvist, i sin tur 
fått informationen från 
justitie departementet.

”Jag fick en bild av att det 
fanns problem i samband med 
en outsourcing på Transport
styrelsen, att Säkerhetspoli
sen och Försvarsmakten hade 
kontakt i sammanhanget och 
att man från Försvarsmak
tens sida vidtog åtgärder”, 
säger Peter Hultqvist, efter 
försvarsutskottets möte  
i riksdagen.

Försvarsutskottets ord
förande Allan Widman (L) 
frågade Hultqvist om hur 
ministern själv agerade för att 
stoppa det som pågick på 
Transportstyrelsen. Då redo
visade Hultqvist inga åtgär
der, enligt Widman.

”Ryggmärgsreflexen hos 
varje minister som får reda på 
att det här pågår borde ju vara 
att det måste stoppas så fort 
som möjligt. Den ryggmärgs
reflexen har jag ännu inte 
upptäckt hos de ministrar 
som riksdagen har hört.”  
 (TT)

Inrikesminister Anders 
Ygeman (S) säger att han 
uppfyllde sitt ansvar för 
att minimera skadorna 
efter it-affären.

”Jag är ju ansvarig för 
den myndighet som har 
upptäckt missförhållan-
det på Transportstyrelsen 
och har agerat”, säger 
Anders Ygeman.

Anders 
Ygeman: 
Har uppfyllt 
mitt ansvar

NÖJD. Inrikesminister 
Anders Ygeman (S). 
 FOTO: ERIK SIMANDER
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