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Pressemeddelelse 
  

Leander tager et stort skridt ind på det globale 
marked ved at indtræde i Bare Collective  
 
Lige siden Leanders berømte vugge så dagens lys for 25 år siden har 
virksomheden opbygget et velkendt brand på det globale marked for 
børnemøbler af højeste kvalitet. I dag tager Leander et stort skridt fremad ved 
at indtræde i Bare Collective – en koncern af virksomheder bag produkter, der 
skaber trivsel og velvære for børn og kvinder. Med Leanders indtræden i 
koncernen foretager Bare Collective sit hidtil største opkøb – helt i tråd med 
koncernens ekspansive vækstrejse, der kun lige er begyndt. 
 
Bare Collective blev grundlagt i 2020 med ambitionen om at blive førende inden for 
markedet for bæredygtige og veldesignede produkter, der skaber trivsel og velvære 
for børn og kvinder. Udover det nyligt opkøbte Leander består koncernen også af de 
svenske virksomheder Esska, ImseVimse, Jabadabado og Boob Design. Denne 
koncern af virksomheder, der er forenet i en fælles overbevisning om, at det sunde 
og gode valg også kan være en kommerciel magtfaktor, tilbyder en bred vifte af 
bæredygtige produkter til moderne og bevidste forældre, såsom sutter, trælegetøj, 
børnemøbler, stofbleer og menstruationsprodukter. Bare Collective er aktivt 
engageret i dialoger med veldrevne virksomheder, der kan tilslutte sig deres vision 
om at blive en markedsførende innovatør inden for sit felt. Som sådan er opkøbet af 
Leander i tråd med Bare Collectives klare vækststrategi, hvor ekspansion ud i 
Europa er det næste, naturlige skridt. 
 
'Som håndværker og designer er jeg stolt af det, vi i Leander har formået at skabe og 
bygge op sammen – et unikt og eftertragtet sortiment af højkvalitetsprodukter, der 
virkelig gør en forskel i hverdagen for børn og deres forældre. Ved at blive en del af 
Bare Collective-familien tror jeg på, at vores produkter kan styrke båndet mellem 
endnu flere børn og deres forældre over hele kloden. Vi er trods alt stærkere 
sammen, og jeg ser frem til at fortsætte med at designe og udvikle Leanders 
produktsortiment – nu blot med endnu mere fokus, kraft og skala’, siger Stig 
Leander, grundlægger, administrerende direktør og designer hos Leander.   
 
Efter succesfulde produktlanceringer i de senere år er teamet hos Leander vokset til 
17 medarbejdere – og er nu rustet til at skabe yderligere vækst. Med støtte fra Bare 
Collective vil Leander fortsætte med at udvikle sin organisation lokalt i Silkeborg, 
Danmark, og sætte fart og tempo i brandets igangværende internationalisering. I dag 
sælger Leander sine produkter i over 30 lande – primært i Europa, men Australien 
og Japan er også nøglemarkeder.  
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‘Leander har indtil nu foretaget en forbløffende rejse og leverer nu sine smukke 
produkter til kunder over hele verden. Når det er sagt, mener vi, de kun kradser i 
overfladen af, hvad de kan opnå. Ved at byde Leander velkommen til Bare Collective 
slår vi kræfterne sammen og styrker virksomheden med yderligere ressourcer, 
ekspertise og distributionsnetværk – og skaber markante synergieffekter med resten 
af koncernen’, siger Joakim Broms, Head of M&A and Business Development hos 
Bare Collective. 
 
Faktaboks – Leander 
    

●      Leander blev grundlagt af Stig Leander i 1998 og designer og fremstiller 
højkvalitetsmøbler til børn, der forener funktionalitet og æstetik.  

    

●      Leanders produkter er designet til at gøre en forskel i børns og deres 
forældres hverdag og til at stimulere leg, bevægelse og kreativitet. 

    

●      I dag eksporterer Leander til mere end 30 lande verden over. 
Produktudvikling, administration og lagerfaciliteter styres fra Leanders 
hovedkontor i Silkeborg, Danmark.   

 
Faktaboks – Bare Collective 
  

●      Bare Collective er en koncern af virksomheder grundlagt i 2020, med en 
vision om, at ansvarligt, cirkulært forbrug skal være normen, ikke 
undtagelsen.  

      

●      Med en opkøbsdrevet agenda sigter Bare Collective mod at konsolidere 
industrien for at etablere den markedsførende innovatør inden for 
markedet for produkter, der skaber trivsel og velvære for børn og kvinder.  

    

●      Bare Collective omfatter allerede virksomhederne Esska, ImseVimse, 
Jabadabado og Boob Design. 

   

●      Bare Collective er grundlagt og ejet af private equity-firmaet Pivot, der blev 
etableret i 2019.  
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