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KINNEVIK LEDER FINANSIERINGSRUNDA I VIVINO
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) meddelade idag att bolaget investerar 70 MUSD i den
världsledande vinappen Vivino.
Vivino är världens största onlinenätverk för vin och den mest nedladdade vinappen. Bolaget
har över 50 miljoner användare som vänder sig till plattformen för att få ta del av personliga
rekommendationer, objektiva bedömningar av vin och ett urval av vin från fler än 700
partners världen över.
Vivino grundades av Heini Zachariassen och Theis Søndergaard som ville skapa en tjänst för
människor som vill hitta riktigt bra viner. I likhet med livsmedel är vinmarknaden mycket stor
och omsätter runt 400 miljarder USD per år globalt, samtidigt som digitaliseringen släpar
efter. Bolaget har nått en betydande skala med över 250 MUSD i bruttoförsäljningsvärde
och är lönsamt trots att de i dagsläget endast konverterar cirka 1,5% av användarna till
köpare, vilket vittnar om en betydande potential.
Kinnevik investerar 70 MUSD i en kombination av nya och befintliga aktier i Vivino. Utöver
Kinnevik deltar även de befintliga investerarna Creandum och GP Bullhound i rundan, samt
den nya investeraren Sprint Capital. Det nya kapitalet kommer Vivino använda till att
förbättra sin AI-plattform för att skapa bättre och mer personliga rekommendationer för sina
användare. Bolaget kommer även utöka sitt fokus på utvalda marknader med störst
tillväxtpotential, bland annat USA, Tyskland och Storbritannien.
”Vivinos adresserbara marknad är gigantisk och bolaget har tagit positionen som det
självklara valet för vinkonsumenter världen över. De har skapat ett starkt nätverk och har
tillgång till stora mängder data med 1,5 miljarder skannade viner sedan start. Allt eftersom
bolaget bygger ut sin marknadsplats och erbjudande ser vi fram emot att stötta Vivino på
deras tillväxtresa genom att dra nytta av vår tidigare erfarenhet inom sektorn”, sade
Kinneviks vd Georgi Ganev.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:
Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com
Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv
genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som
genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både
aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i
Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck,
Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och
KINV B.
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