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KF och Kronans Droghandel samarbetar om apotek
Kooperativa Förbundet, KF, och Oriola-KD, som äger Kronans Droghandel, har beslutat om
ett samarbete för att stärka sina positioner inför omregleringen av den svenska
apoteksmarknaden. Avsikten är att förbereda sig för förvärv av apotek vid den kommande
utförsäljningen samt att gemensamt etablera nya apotek, bland annat vid Coops
stormarknader och dagligvarubutiker.
Målet är att etablera ett gemensamägt bolag som ska verka under varumärket Kronans Droghandel.
Oriola-KD kommer att vara majoritetsägare och ansvara för verksamhetens framtida utveckling.
En förutsättning för etableringen av samarbetsbolaget är att tillräckligt många apotek kan köpas vid
den kommande utförsäljningen så att det går att bygga upp en betydande ny apotekskedja.
– Både KF och Kronans Droghandel har en över 100-årig historia i sina respektive branscher.
Genom samarbetet får vi en etablerad partner som har lång erfarenhet av den svenska
dagligvaruhandeln och vars grundvärderingar vi delar. Vi kommer med samarbetet få goda
möjligheter att expandera i attraktiva lägen och det kommer att underlätta våra möjligheter på den
omreglerade svenska apoteksmarknaden, säger Cecilia Marlow, vd Kronans Droghandel.
– Genom samarbetet med Kronans Droghandel får våra medlemmar tillgång till receptfria och
receptbelagda läkemedel via apotek som är delägda av konsumentkooperationen. I Coops butiker
och stormarknader kommer vi dessutom att sälja receptfria läkemedel. Tillsammans siktar vi på att
bli en ledande aktör på den svenska apoteksmarknaden, säger Lars Idermark, vd och koncernchef
KF.
Den svenska apoteksmarknaden omregleras den 1 juli 2009 då andra apoteksaktörer än Apoteket
AB kan få tillstånd att öppna apotek. I samband med omregleringen kommer 466 apotek att säljas
till stora och medelstora bolag och 150 apotek att föras över till ett statligt ägt småföretagsbolag för
att sedan erbjudas småföretagare. Återstående 330 apotek finns kvar inom Apoteket AB. Totalt finns
det 946 apotek i Sverige.
För mer information kontakta:
Cecilia Marlow, vd Kronans Droghandel, tel. 0703-44 85 86
Lars Idermark, vd och koncernchef KF, tel. 08-743 26 70
Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Droghandels apoteksverksamhet, tel. 070-359 10
58
Kerstin Lager, kommunikationsdirektör KF, tel. 070-258 48 04
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