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I First Ventures nyhetsbrev belyser vi specifika nyheter från våra
innehav under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår
hemsida www.first-venture.se/nyheter

CombiQ tecknar avtal gällande IoT tjänster med
Strömsholmen – ett världsledande företag inom
gasfjädrar lanserar ny digital tjänst

CombiQ breddar sin kundbas genom ett nytt avtal med
Strömsholmen, ett världsledande företag inom gasfjädrar och
gashydrauliska system. Avtalet är nästa steg i ett samarbete där
Strömsholmen valt CombiQ som leverantör. Samarbetet innebär nya
innovativa produkter och tjänster för att hjälpa kunder att förbättra
produktionsflöden och effektivisera processer. Digitaliseringen inom
industrin går allt snabbare. Läs mer här

Humble Groups omsättning växte med 3 296 %

”Det är mycket glädjande att summera första halvåret 2021, där
Humble Group växte omsättningen med hela 3 296 % och nådde en
stabil och växande lönsamhet. Proforma tangerar vi nästan 2
miljarder kronor i omsättning, stark organisk tillväxt i alla
verksamheter och taktar en justerad EBITDA på över en kvarts
miljard kronor – en riktig milstolpe för Humble Group. Läs mer här

Anmälningsperioden till teckningen av First Ventures
innehav, Kiliaro, öppnades den 23 Augusti och
stänger den 6 September

Kiliaro är ett teknikföretag som tillhandahåller en social bildgalleri-app
med tillhörande molnlagringstjänst. Appen gör det möjligt för
privatpersoner att automatiskt dela bilder och video med andra samt
att interagera socialt kring innehållet. Läs mer här

First Venture utser David Wendel till ny verkställande
direktör.

Styrelsen i First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture” eller
”Bolaget”) har utsett David Wendel till ny VD. David tillträder den 1
november 2021. David Wendel kommer närmast från Daniel
Wellington AB där han ansvarat för tillväxtbolagets expansion och
affärsutveckling. First Ventures nuvarande VD Rune Nordlander,
kommer även fortsättningsvis att fokusera på Bolagets
investeringsverksamhet. Läs mer här

Humble höjer finansiella tillväxtmål och
lönsamhetsmål



CET Styrelsen i Humble Group AB (publ) (”Humble”) antog den 26
mars 2021 finansiella mål för Humble-koncernen på medellång sikt.
Styrelsen har idag beslutat att höja det finansiella tillväxtmålet till en
nettoomsättning om 13 miljarder kronor proforma. Läs mer här

Sprint Bioscience utlicensierar
cancerläkemedelsprogrammet Vps34 till Deciphera
Pharmaceuticals

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget licensierat sitt
cancerläkemedelsprogram Vps34 till det amerikanska
läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals. Licensavtalet avser de
exklusiva globala rättigheterna till programmet. Avtalet har ett
sammanlagt potentiellt värde på upp till 277 miljoner USD, samt
utöver det royalties på nivåer från mitten av enkelsiffriga till låga
tvåsiffriga procenttal på försäljning av ett framtida läkemedel från
programmet, om det godkänns. Läs mer här.

Nutribe förvärvar Swiftr

Nutribe AB har förvärvat 100% av aktierna i Swiftr AB som driver det
digitala träningskortet Swiftr. Nutribe ser detta som ett strategiskt
uppköp för att bredda sin produktportfölj inom hälsa. Nutribe:s fokus
ligger annars på utbildningar och konsultationer inom kost och hälsa,
men med förvärvet av Swiftr AB tar bolaget steget in i
träningsbranschen. Läs mer här.

Humble förvärvar NATY, ett världsledande FMCG-
bolag och varumärke för miljövänliga blöjor och
personal care-produkter

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal
med ägarna av Naty AB (”Naty eller ”Bolaget”) avseende förvärv av
samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen
uppgår till maximalt 850 miljoner kronor och består av en fast
ersättning om 750 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt
tilläggsköpeskillingar om upp till 100 miljoner kronor baserade på
framtida marginalförbättrande insatser. Av Köpeskillingen ska 600
miljoner kronor erläggas kontant och resterande 150 miljoner kronor i
form av vederlagsaktier, vilka emitteras till en kurs om VWAP 14
handelsdagar inför dagen när aktierna tillträds. Naty är en
snabbväxande koncern med en ledande position inom eco personal
care-produkter med fokus på miljövänliga blöjor. Bolaget har haft en
stark underliggande lönsamhet historiskt och hade en total
omsättning och justerad EBITDA för verksamhetsåret 2020 om 278
miljoner respektive 44 miljoner kronor.  
Läs mer här.

Fredrik Paulún tillträder som VD på Nutribe AB

Näringsfysiologen Fredrik Paulún blir 1/6 2021 VD för Nutribe AB. Han
värvades tack vare sin djupgående kunskap inom entreprenörskap
och hälsa. Fredrik säger ”Näringslära är mitt stora intresse, levebröd
och livsstil, och jag har spenderat de senaste tre decennierna med att
hjälpa allmänheten äta nyttigare. Till min hjälp har jag haft böcker,
mässor, föreläsningar, kostrådgivning och utbildningar men nu har
jag bestämt mig för att fokusera på digital kommunikation för att nå
ännu fler på ett effektivare sätt. Därför har jag tackat ja till att bli VD
för Nutribe AB som erbjuder digitala utbildningar, kostrådgivning,
föreläsningar och mängder av fritt redaktionellt material som artiklar,
notiser och Näringspodden. Läs mer

 


