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KINNEVIK INVESTERAR 150MKR I MATHEMS 1,2MDKR FINANSIERINGSRUNDA
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget deltar pro rata med 150Mkr
i MatHems nyemission på 400Mkr. Tidigare aktieägarna AMF och Stena investerade
100Mkr respektive 50Mkr och ökar sin ägarandel. Finansieringsrundan innehåller också
en kreditfacilitet om 700Mkr från P Capital Partners AB.
Det nyligen resta kapitalet kommer användas till att finansiera MatHems fortsatta expansion,
vilket inkluderar ett nytt lager i Larsboda nästa år och att bredda kunderbjudandet genom
bland annat lanseringen av apoteksprodukter i samarbete med Kronans Apotek. Under
2020 uppvisade MatHem rekordhög tillväxt om 50 procent, med intäkter på 2,3Mdkr för
helåret samtidigt som de ökar sin marknadsandel inom dagligvaruhandel på nätet med
hemleverans.
”Kinnevik är stolta över att stödja MatHems fortsatta tillväxt, där bolaget utökar sitt
produktsortiment och vinner marknadsandelar. Jag är imponerad av hur Johan och hans
team har mött det ökade intresset i att få dagligvaror levererade hem till dörren, och jag är
övertygad om att MatHem kommer att fortsätta att utveckla sitt kunderbjudande och sin
effektivitet,” säger Georgi Ganev, VD på Kinnevik.
”Jag är otroligt tacksam över förtroendet för MatHem från våra investerare i den här
investeringsrundan. MatHem har siktet inställt på tillväxt och ökad effektivitet i vår fortsatta
resa mot lönsamhet. Vi jobbar stenhårt för att hela tiden utvecklas för att möta våra
kunders behov och för att vår e-handel av dagligvaror med hemleverans ska bidra till en
bekvämare och enklare vardag. Med den här typen av investeringar kommer vi att kunna
uppnå fantastiska resultat framåt, ” säger Johan Lagercrantz, VD på MatHem.

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

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen för
att göra människors liv bättre och leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga
konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech.
Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge
störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på
Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade
på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.
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