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NA-KD välkomnar Ernström & C:o som ny
aktieägare i en riktad emission
NA-KD meddelar idag att Ernström & C:o tillsammans med NA-KDs befintliga
aktieägare har tillfört bolaget 40 MEUR i en riktad emission. Kapitalet ska understödja
NA-KDs vidare expansion inom nya marknader och affärsområden.
Som tidigare kommunicerat växte NA-KD med ca. 700 msek till ca. 2 mdr SEK i
nettoomsättning under 2020, bolagets femte verksamhetsår. Samtidigt förbättrades
resultatet till nära helårslönsamhet. Under 2021 kommer NA-KD fortsätta investera i
framtiden och fokusera på nya marknader, nya kategorier samt ett nytt affärsområde inom
cirkulärt mode som lanseras inom kort. Bolaget har en ambitiös plan inom hållbarhet och i
ljuset av dessa satsningar och marknadens efterfrågan har bolaget bestämt sig för att
ytterligare stärka balansräkningen med 40 MEUR. År 2021 kommer primärt handla om att
förbereda bolaget för de kommande 5 årens mål.
“Den primära anledningen till att vi genomför denna kapitalrunda är för att fortsätta investera
i hållbarhet, nya kategorier och nya marknader. Alla områden visar på bra möjligheter och
ger oss en möjlighet att vara ännu mer i framkant. År 2021 har hittills präglats av interna
förbättringar och vi är nu redo att med den strukturen fokusera på de nästkommande 5 åren”
- Jarno Vanhatapio, VD & Grundare NA-KD.
“Under de senaste tre åren har Ernström & Co fortlöpande följt utvecklingen av NA-KDkoncernens resultat- och tillväxtstrategi. Ernström & Co har imponerats av prestationen och
ledningens förmåga att bygga en gedigen spelare i fältet. Vi är tacksamma för att vi nu har
blivit inbjudna som aktieägare i gruppen och ser fram emot att stödja företaget och teamet i
deras nästa steg i tillväxtresan” – Henrik Forsberg Schoultz, VD Ernström & C:o.
“Vi är stolta och glada att välkomna en sådan välrenommerad och etablerad investerare som
Ernström & C:o in i NA-KD. Deras långsiktiga investeringsfilosofi och gedigna sätt att se på
bolagsbyggande är något som vi har valt att premiera i en uppsjö av olika möjligheter.
Ernström & C:o har bevisat sin förmåga att identifiera starka varumärken att investera i och
vi är glada att de nu är med i NA-KD. Deras karaktär som familjeägt investeringsbolag
kompletterar våra befintliga ägare väl och gör NA-KD än starkare.” - Jarno Vanhatapio, VD
& Grundare NA-KD.
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Om NA-KD.com
NA-KD.com grundades i januari 2016 och har snabbt etablerat sig som en ledande modeaktör för
Millennials och Generation Z med över 18 miljoner besök varje månad och 4 miljoner följare i sociala
medier. NA-KD är ett av Europas snabbast växande modemärkena och en sann global aktör med
kunder i över 100 länder och representerad av över 600 återförsäljare världen över. NA-KD erbjuder
gratis och klimatkompenserad frakt för alla leveranser världen över. Bolaget sysselsätter över 280
personer och ägs primärt av grundare, och fonder såsom Partech, Northzone, eEquity m.fl.
Om Ernström & C:o
Ernström & C:o är ett familjeägt investeringsbolag som i aktivt samarbete med andra partners äger
och utvecklar företag för att skapa långsiktigt värde. Ernström & C:o är branschoberoende och
investerar i både mogna företag, tillväxtföretag och i börsnoterade såväl som privatägda företag.
Investeringar innebär vanligtvis ett aktivt ägandeskap tillsammans med starka entreprenörer där
Ernström & C:o i gemensamt definierar och implementerar en utvecklingsplan för företaget.
Ernströms huvudinnehav är Platzer, Ernströmgruppen, Nederman, CellMark, Buddi och Apotea.

