
We Are Padel agerar för att anpassa sitt nätverk av hallar och skapa en 

långsiktigt hållbar kostnadsstruktur 

We Are Padel påverkas av överutbudet på den svenska padelmarknaden och makroekonomiska 

förändringar som kraftigt påverkar kostnadsbilden. Bolaget agerar nu för att anpassa sitt nätverk 

av hallar och sin kostnadsstruktur. En process inleds för att förhandla med hyresvärdar och andra 

intressenter. Syftet är att skapa långsiktigt hållbara kommersiella förutsättningar för 

verksamheten. Den dagliga verksamheten fortsätter som vanligt under processen utan att kunder 

eller banornas tillgänglighet påverkas på kort sikt. Denna process påverkar inte några av bolagets 

systerbolag i Sverige eller i andra länder.   

We Are Padel är en av Sveriges ledande padelaktörer med över 70 hallar. Intresset för sporten har 

vuxit snabbt och står sig idag starkt över hela landet. Däremot har förutsättningarna på den svenska 

marknaden under det senaste året förändrats. Antalet tillgängliga banor har sedan 2021 mer än 

fördubblats i Sverige, vilket gör att utbudet idag överstiger efterfrågan på många platser. 

Utöver detta har kriget i Ukraina och de makroekonomiska förändringar som skett under året kraftigt 

ökat kostnadsbilden för att driva padelverksamhet, bland annat genom högre energipriser och hyror 

som går upp i takt med inflationen. Som konsekvens av detta har flera padelhallar runt om i Sverige 

redan tvingats stänga ner – och även We Are Padel behöver nu agera.  

- Det är en hårt konkurrensutsatt marknad och vi måste agera för att ge verksamheten rätt 

förutsättningar för att behålla ett sunt nätverk av hallar och för att ta hand om våra 

anställda. Efter att ha utvärderat olika alternativ så har vi beslutat att genomföra en 

rekonstruktionsprocess för att göra upp med de delar av verksamheten som har 

lönsamhetsmässiga utmaningar. Vi kan inte utesluta att verksamheter och medarbetare 

drabbas, men exakt hur är för tidigt att säga. Vi beklagar att fordringsägare och andra kan 

komma att drabbas men på detta sätt agerar vi ansvarsfullt för att skydda den sunda delen 

av verksamheten. Vi kommer göra allt för att svara på frågor och informera våra leverantörer 

steg för steg under hela processen, säger Pontus Gustafsson, styrelseordförande och 

grundare av We Are Padel. 

WAP Holding Örebro AB inleder nu en företagsrekonstruktion vilket är en formell process som ger 

bolaget förutsättningar att skapa en långsiktigt lönsam affär. En ansökan har idag lämnats in till 

Örebros tingsrätt, och diskussioner med hyresvärdar och andra berörda parter påbörjas nu. 

- Vår bild är att situationen är utmanande för många bolag inom padel i Sverige. Marknaden 

behöver återställa rätt balans mellan utbud och efterfrågan, och de aktörer som förblir aktiva 

på marknaden ska kunna driva lönsamma verksamheter och kunna göra investeringar för att 

sporten ska växa. We Are Padel agerar nu för att skapa en långsiktigt hållbar 

kostnadsstruktur och för att bidra till att anpassa utbudet av padelhallar till efterfrågan. Att vi 

tillsammans kommer framåt och kan genomföra den här processen blir viktigt för såväl 

bolaget, våra anställda, hyresvärdar och alla fantastiska spelare, säger Pontus Gustafsson. 

 

Till ansvarig rekonstruktör föreslås Nils Åberg från advokatbyrån Carler. 

 

- Jag bedömer att We Are Padel har goda förutsättningar att skapa en långsiktigt hållbar 

struktur. Lönsamheten varierar kraftigt mellan olika hallar och vår absoluta ambition är att 



behålla så många som möjligt. Genom att jobba tillsammans med hyresvärdar och andra 

fordringsägare kan vi hitta konstruktiva lösningar. Långsiktigt så finns det potential i bolaget, 

säger Nils Åberg.   

För mer information, kontakta:  

Pontus Gustafsson, Styrelseordförande We Are Padel 

pontus.gustafsson@wearepadel.se 

Nils Åberg, rekonstruktör  

nils.aberg@carler.se  
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