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LYKO GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR ESTELLE 
& THILD AB

Lyko Group AB (publ) har idag ingått avtal om köp av 100% av Estelle & Thild AB. Estelle & Thild 
är ett ekologiskt skönhetsvarumärke från Sverige som specialiserat sig på organiska och 
hållbara råvaror i sina produkter.

Estelle & Thild, som grundades av Pernilla Rönnberg, erbjuder idag ett brett skönhetssortiment av 
hudvård och makeup där varje produkt har en unik kombination av aktiva ingredienser. Bolaget 
använder de senaste innovationerna inom ekologisk skönhetsvård och alla produktformler är 
ekologisk certifierade av Ecocert.

Estelle & Thild blev snabbt en succé i Skandinavien och internationellt. Idag finns varumärkets 
sortiment hos ledande kedjor i Skandinavien och Europa.

Lyko förvärvar bolaget från VD och Grundaren Pernilla Rönnberg samt medinvesterare. Bolaget 
omsatte 19,1 MSEK vid senaste bokslutet, där merparten av försäljningen sker till återförsäljare. 
Köpeskillingen uppgår till 15 MSEK för 100% av aktierna med sedvanlig justering för kassa. Tillträde 
sker per den 1 februari.

Rickard Lyko, VD Lyko kommenterar:
”Pernilla har byggt Estelle & Thild till ett exklusivt varumärke som ligger helt rätt i tiden. Varumärket är 
ett fantastiskt komplement till våra tidigare förvärv och adderar värdefull kunskap inom ekologisk 
skönhet, som är av stor vikt för oss på den europeiska marknaden. Vi ser att det finns ett stort intresse 
i Europa för skandinaviska skönhetsvarumärken.

Vi kommer förvalta och förädla varumärket genom att utveckla och fortsätta lansera innovativa och 
effektiva skönhetsprodukter med ekologiska ingredienser. Förvärvet är en del i vår långsiktiga strategi 
att bygga en stark portfölj av egna varumärken, där vi ser tydliga synergier inom så väl utveckling och 
tillverkning som marknadsföring och försäljning.”

Pernilla Rönnberg, Grundare & VD Estelle & Thild kommenterar:
”Lyko är en perfekt ägare som med sin affärsmodell och kraft kommer kunna tillföra det som behövs 
för att få Estelle & Thild att fortsätta växa och utvecklas. Jag är imponerad av Lykos fantastiska 
tillväxtresa samt långsiktiga strategi och ser stora möjligheter för varumärket även internationellt.

Mer info om produkterna:  eller www.lyko.com/sv/estelle-thild www.estellethild.se

http://www.lyko.com/sv/estelle-thild
http://www.estellethild.se/
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För mer information vänligen kontakta

Rickard Lyko, VD Lyko
+46 (0) 76 026 74 28, rickard.lyko@lyko.com

Tom Thörnblom, Kommunikation- & hållbarhetschef, Lyko
+46 (0) 72 555 01 90, tom.thornblom@lyko.com

Pernilla Rönnberg, VD Estelle & Thild
+46 (0) 70 853 74 74, p.r@estellethild.se

Om Lyko

Lyko Group AB (publ) är en skönhetsspecialist med marknadens bredaste sortiment, som 
inspirerar och guidar kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatsen Lyko.com, 33 
helägda integrerade butiker och salonger i Sverige och Norge samt en business to business-
verksamhet med två fabriker i Sverige för tillverkning av skönhetsprodukter. Verksamheten 
sysselsätter närmare 1000 personer. Lyko är noterat på First North Premier Growth Market. Avanza 
Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se, är bolagets Certified Adviser. Besök Lyko.com för mer 
information.

Denna information är sådan information som Lyko Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2023-01-11 08:55 CET.
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