
 
Stockholm 2020-02-06 

 
Brandbee förvärvar Student Competitions 

Brandbee Holding AB har idag förvärvat Student Competitions från House of Education AB. 
Student Competitions förvärvas genom köp av 100% av aktierna i Grundstenen 165753, under 
namnändring till Student Competitions AB.  

Studentcompetitions.com är den ledande plattformen för globala akademiska tävlingar för 
studenter och bolaget har idag ca 600,000 registrerade medlemmar. Med plattformen som 
grund samt annonsering under eget varumärke i digitala kanaler erbjuder Student 
Competitions marknadsföring av akademiska tävlingar för företag och 
utbildningsinstitutioner. Bolaget har i detta skapat en specialiserad mediekanal för att nå 
studenter globalt. Kunder inkluderar bland andra Schneider Electric, VELUX och Borealis. 
 
Brandbee har erlagt 3 miljoner kronor kontant för bolaget och tillträde sker omedelbart. 
Bakgrunden till att bolaget är nystartat är att Student Competitions varit ett verksamhetsben 
inom House of Education AB som nu särskiljts och paketerats i ett nystartat s.k. lagerbolag 
inför förvärv av Brandbee. Det nya bolaget som Brandbee nu förvärvar innefattar såväl kunder 
som plattform och varumärke. Bolaget omsätter proforma ca 2 miljoner kronor per år med en 
bruttomarginal på 90%, vilket gör att Student Competitions kommer att bidra med positivt 
kassaflöde från start. 
 
För Brandbee innebär förvärvet av Student Competitions ett steg i den expansionsstrategi 
som styrelsen satt upp för Bolaget med målsättningen att nå ut bredare på den internationella 
marknaden. Affären innebär ett nytt intäktsben för koncernen då den medför att Brandbee nu 
äger sin egna internationella mediekanal. Förvärvet medför även synergier i möjligheten att 
koppla på Brandbee’s produktportfölj i erbjudandet till Student Competitions befintliga 
kunder.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB 
Telefon: +46 70 640 02 53 
ir@brandbee.com 

 
Om Brandbee Holding AB 
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för 
företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett 
kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill 
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom. 
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com. 

 

http://www.brandbee.com/


 
Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020. 

 


