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Coolcard tar över "Spel i Focus" i Göteborg!
Nu är det klart att Coolcard (Hockey Heaven AB) tar över Spel i Focus i Göteborg.
Spel i Focus är en butik i köpcentrumet Focus i
centrala Göteborg som främst säljer brädspel och
kortspel som Magic The Gathering, Pokemon och
Yu-Gi-Oh!.
De nya ägarna kommer driva verksamheten
vidare i befintliga lokaler och med samma
inriktning som tidigare. Butikens sortiment
kommer förbli i stort sett det samma som idag,
med det tillägg att fotbollskort och hockeykort
kommer bredda sortimentet ytterligare och åter
finnas tillgängligt i Göteborg.
Köpare är Hockey Heaven AB, ett bolag som har
sitt säte i Karlstad. Där drivs butiken Coolcard i
centrala Karlstad och på ett industriområde
återfinns företagets huvudlager som driftar
näthandeln som bedrivs under namnet Coolcard.se .
Coolcard.se är Sveriges största nätbutik för samlarkort och har även en betydande roll i
Skandinavien och ut i Europa och världen. Grunden för bolaget lades redan 1993 med
första företaget registrerat 1997.

- Vi är mycket glada och förväntansfulla över att få ta över en för branschen så klassisk
verksamhet. Spel i Focus var en butik man som liten handlade i. Att nu ta över Spel i
Focus som har en historia längre än vår egen och driva den under vårt eget namn
känns som en ynnest och fjäder i hatten för vad vi hittills åstadkommit med Hockey
Heaven som bolag, säger ägaren Anders Neiker.

- Vi tackar alla våra kunder som besökt oss genom åren. Det känns skönt att en stark
aktör som Coolcard tar över stafettpinnen när vi nu går i pension efter 27 år, hälsar
Bengt Olofsson, grundare av Spel i Focus.
Butiken i Göteborg kommer drivas under namnet "Coolcard Göteborg" och övertagandet
sker 2 Maj 2022.
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