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Readlys satsning fortsätter – Swedbank Robur går in
med kapital
Idag står det klart att Readly, den globala prenumerationstjänsten för digitala magasin,
tar in ytterligare kapital. Tillsammans går Swedbank Robur Ny Teknik och Zouk Capital
in med 100 miljoner kronor.
I en ny investeringsrunda kliver Swedbank Roburs fond, Ny Teknik, in med 60 miljoner
kronor. De befintliga investerarna, Zouk Capital skjuter till ytterligare 40 miljoner kronor,
samtidigt som man även öppnar upp möjligheten för befintliga aktieägare att öka sitt innehav.
”Det är väldigt roligt att en institutionell investerare med ett så högt anseende som Swedbank
Robur ser samma potential i Readly som vi gör. Det visar att vi har lyckats skapa förtroende
för affärsmodellen, teamet och marknaden. Med ytterligare en stark ägare i ryggen är vi
rustade att fortsätta vår expansion.”, säger Jörgen Gullbrandson, VD på Readly.
Tillskottet blir en viktig del i visionen att digitalisera magasinsbranschen och säkra fortsatt
tillväxt i såväl nya som existerande marknader. Readly lanserades under sommaren i
Schweiz, som blev den sjunde globala marknaden, och fler länder står på kö.
”Svenskt näringsliv boxas i en tydligt högre viktklass när det gäller digitala konsumenttjänster
för en global marknad. Spotify omformade musikbranschen och Storytel gör detsamma inom
ljudböcker. Readly är den spelare som har bäst förutsättningar att driva på
magasinbranschens förändring. Vi är mycket glada att kunna investera i Readly och stödja
bolaget i deras strävan att ta över världen”	
  säger Erik Sprinchorn, Fondförvaltare på
Swedbank Robur.
Konsumtionen av digitala magasin växer årligen med 80 %, och totalt lästes över 13 miljoner
magasin under föregående år. Globalt omsätter magasinsindustrin 70 miljarder euro, en
omsättning 5 gånger större än musikindustrin. Idag representerar digitala magasin 6,5 % av
den totala omsättningen, en andel som förväntas att öka.
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Om Readly
Readly är en digital tjänst som ger användarna obegränsad tillgång till mer än 3 200
nationella och internationella magasin i en app. Tjänsten är snabb, enkel att använda och
varje användare får dessutom obegränsad läsning på upp till 5 enheter, hela familjen kan
alltså använda samma abonnemang. Flera smarta funktioner som favoritmarkering,

sökfunktion i artiklar och offlineläsning till resan, gör det lättare för användaren att utnyttja
Readly till fullo.
Readly grundades i Sverige 2013 och har idag har ett 50-tal anställda. Readlys app finns
tillgänglig i hela världen med huvudfokus på Sverige, Tyskland och Storbritannien.
www.readly.com
Om Swedbank Robur
Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare. Bolaget
är ett helägt dotterbolag till Swedbank och har belönats med en rad utmärkelser från
analysföretagen Lipper, Morningstar och Bloomberg. Swedebank Robur förvaltar drygt 1 000
miljarder kronor och fonden Ny teknik har tidigare investerat I bolag som bland annat Acast
och Frisq.
http://www.swedbankrobur.se/
Om Zouk Capital
Zouk Capital is a private equity and infrastructure fund manager investing in the sustainable
economy. Zouk’s distinctive dual-track strategy of technology growth and infrastructure
capitalises on the investment opportunities created by the global shift to greater resource
efficiency. Zouk’s Growth Capital funds invest in high growth technology companies that use
information technology to deliver resource efficiency. Our Infrastructure investment funds
finance the construction of new high-yielding assets, by acquiring, developing and funding
late- stage renewable energy infrastructure projects. Zouk has invested in the sustainable
economy since 2000, has €600m under management and is headquartered in London.
www.zouk.com
	
  
	
  

