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Collector Ventures investerar när Gimi 
stänger runda på 29 MSEK  
 
Flera av Sveriges främsta tech-investerare deltog när Gimi AB 
stängde sin senaste investeringsrunda på 29 MSEK. Bland  
investerarna återfinns Lena Apler genom Collector Ventures 
samt EA-chefen Patrick Söderlund.  
 
Gimi är bolaget bakom appen som i Sverige går under namnet 
Veckopengen, en av Europas snabbast växande fintech-appar. Gimi gör att 
unga kan tjäna, spara och spendera sina egna pengar. För föräldrar är det 
ett smart sätt att lära sina barn om pengar och stödja deras ekonomiska 
framtid. 
 
Bolaget har det senaste året växt från 100 000 till över 400 000 användare. 
Tillskottet på 29 miljoner kronor kommer att användas till att utveckla fler 
funktioner och till att ytterligare expandera till Europeiska marknader 
utanför Norden.  
 
I den genomförda A-rundan investerade både nya och befintliga ägare. 
Sedan tidigare har bland andra Harald Mix, Eva Cederbalk och Johan 
Qviberg investerat. Nu får bolaget ytterligare tillskott av starka namn så 
som Collector Ventures och Patrick Söderlund. Collector Ventures 
investerade kapitalet genom NFT Ventures, som kommer att vara med och 
backa bolaget i sin resa framöver.  
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- Vi är stolta och ödmjuka inför att vi fått in såväl kapital som 
kompetenta ägare i Gimi. Barn förtjänar att få lära sig om pengar och 
hur de fungerar. Vi ser det som en mänsklig rättighet. Vi är 
tacksamma över att få göra den här resan tillsammans med 
investerare som stödjer oss i den visionen, säger Philip Haglund, 
grundare och VD på Gimi.  

 
 
 
För uttalanden från ägare i bolaget samt mer information, vänligen 
kontakta: 
 

Philip Haglund 
VD Gimi AB 
Telefon: 0734-03 04 22 
Mail: philip.haglund@gimitheapp.com  
 

Martina Gramenius 
PR-chef Gimi AB 
Telefon: 0735-09 05 16 
Mail: martina@gimitheapp.com  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


