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hittar fer nyheter på vår hemsida: www.frst-venture.se/nyheter 

First Venture förvärvar aktier i Mendi Innovations AB och David Wendel tillträder som ny 
verkställande direktör per 1a november. Humble gör ytterligare förvärv samt Sprint 
Bioscience visar starkt kvartal. 

First Venture förvärvar aktier i Mendi Innovations AB

First Venture har träffat avtal om att investera cirka 16,6 MSEK motsvarande cirka 8,2 
procent av aktierna i Mendi Innovations AB och blir därmed största externa ägare. Mendi är 
ett ledande företag inom neurofeedback-teknologi för hemmabruk vars pannband för 
hjärnträning fck en fygande start när de förra året tog in 31 miljoner kronor genom 
gräsrotsfnansering – mest någonsin för ett svenskt bolag. (www.mendi.io) 

Kommentar från First Venture:

- Mental ohälsa är ett växande problem globalt och Mendi har utvecklat en spännande 
teknologi som underlättar träning av hjärnans aktiviteter kombinerat med 
rekommendationer om livsstil, vilket kan hjälpa användaren att motverka detta. Mendi 
har via deras system gjort denna teknologi mer lättillgänglig för hemmabruk. Vi är 
mycket imponerade av entreprenörsteamet som på kort tid byggt upp ett bolag som 
är positionerat att bli globalt marknadsledande inom detta område. Vi på First 
Venture ser fram emot en spännande resa tillsammans med Mendi-teamet.

Läs mer  (di.se)

Läs mer 

David Wendel tillträder som ny verkställande direktör

David Wendel tillträde den 1 november 2021. David Wendel kommer närmast från Daniel 
Wellington AB där han ansvarat för tillväxtbolagets expansion och affärsutveckling. David har 
även en bakgrund från advokatbyrå samt H&M-gruppen där han bland annat arbetat med 
globala tillväxt- och expansionsfrågor. David har bland annat en jur.kand. från Stockholms 
universitet och en utbildning inom Sustainable Finance & Investments från Harvard 
University.

Kommentar från First Venture:

- David är kompetent, driven och entreprenörsinriktad och har ett stort engagemang. 
Det känns mycket bra att David kommer in och stärker organisationen och samtidigt 
kan frigöra tid för Rune Nordlander till att öka sitt fokus på investeringsverksamheten. 
Hans erfarenhet inom affärsutveckling och expansion av entreprenörsledda 
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internationella tillväxtbolag samt förståelse för kapitalmarknaden ger honom utmärkta 
förutsättningar att leda bolaget i dess fortsatta utveckling och tillväxt. Efter vår 
fantastiska resa mot notering av First Venture ser teamet fram emot att tillsammans 
med David fortsatt skapa värdetillväxt i nya och befntliga portföljbolag inom teknik, 
hälsa och hållbarhet.

Video länk VD intro (youtube)

Läs mer 

Humble förvärvar Swecarb och varumärket Vitargo

Humble Group AB (publ) ("Humble") har tecknat bindande avtal med ägarna av Swecarb AB 
avseende samtliga aktier i Bolaget. Bolaget förvärvas till en värdering om cirka 27,4 miljoner 
kronor på kassa och skuldfri bas. Swecarb distribuerar kosttillskott och sportnutrition och har 
exklusiva rättigheter att leverera ett fertal produkter under varumärket Vitargo. Vitargo är ett 
marknadsledande globalt varumärke inom snabbupptagliga kolhydrater, erkänt bland både 
atleter och elitidrottare, med ett brett sortiment för förbättrad träningsprestanda, hälsa och 
välbefnnande. Bolagets uppskattade omsättning respektive EBITDA för de kommande tolv 
månaderna uppgår till ca 24,2 miljoner kronor respektive ca 8,2 miljoner kronor.

Kommentar från First Venture:

- Humble Group förvärvar ytterligare ett bolag som passar väl in som varumärke i 
gruppen. Varumärket Vitargo är välkänt inom sportnutrition, med deras unika 
patenterade kolhydrat som har genomgått kliniska studier vid Karolinska Institutet och 
visats vara överlägsen vanliga sportdryckskolhydrater bl a vad gäller inlagring av 
Glykogen (snabbare återhämtning).  Flera materiella synergier med Humbles 
existerande plattform och deras vertikal inom sportnutrition är också uppenbara.

Läs mer 

Sprint Bioscience – stark kassaposition möjliggör fullt fokus på 
att generera intäkter och värde 

Med tre utlicensierade läkemedelsprogram till ett samlat potentiellt värde på 747 miljoner 
USD, plus eventuella royalties, har framtiden mycket att bjuda för utvecklingsbolaget Sprint 
Bioscience. Senast i raden av utlicensieringar är immunonkologiprogrammet Vps34. Under 
tredje kvartalet har bolaget arbetat intensivt med överlämning till amerikanska Deciphera 
Pharmaceuticals, som nu tar över stafettpinnen i programmet.

Kommentar från First Venture:

- Sprint Bioscience starka kassa samt potentialen i tre utlicensierade 
läkemedelsprogram kombinerat med tre läkemedelsprogram i den interna 
projektportföljen total sex program ger ett väldigt bra utgångsläge framåt. Det är 
också starkt av teamet med Vd Erik Kinnman i spetsen att både utlicensiera ett och 
utveckla två nya läkemedelsprogram hittills under året. Det bådar gott för framtiden.

Läs mer (Biostock analys)

Läs mer 

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelanden/2021/sprint-bioscience-delarsrapport-for-januari-september-2021/
https://www.biostock.se/2021/10/starkande-kvartal-for-sprint-bioscience/
https://news.cision.com/se/humble-group-ab/r/humble-forvarvar-swecarb-och-varumarket-vitargo,c3438338
https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/david-wendel-tilltrader-som-vd-for-first-venture-sweden-ab,c3444694
https://www.youtube.com/embed/itLVxCn-NBQ


Länkar

https://www.di.se/digital/frst-north-nykomlingen-frst-venture-gor-nytt-forvarv-tar-stor-post-i-hajpad-halsoteknik/

https://news.cision.com/se/frst-venture-sweden-ab/r/frst-venture-forvarvar-aktier-i-mendi-innovations-
ab,c3442523

https://www.youtube.com/embed/itLVxCn-NBQ

https://news.cision.com/se/frst-venture-sweden-ab/r/david-wendel-tilltrader-som-vd-for-frst-venture-sweden-
ab,c3444694

https://news.cision.com/se/humble-group-ab/r/humble-forvarvar-swecarb-och-varumarket-vitargo,c3438338

https://www.biostock.se/2021/10/starkande-kvartal-for-sprint-bioscience/

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelanden/2021/sprint-bioscience-delarsrapport-for-januari-september-
2021/

https://www.biostock.se/2021/10/starkande-kvartal-for-sprint-bioscience/
https://news.cision.com/se/humble-group-ab/r/humble-forvarvar-swecarb-och-varumarket-vitargo,c3438338
https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/david-wendel-tilltrader-som-vd-for-first-venture-sweden-ab,c3444694
https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/david-wendel-tilltrader-som-vd-for-first-venture-sweden-ab,c3444694
https://www.youtube.com/embed/itLVxCn-NBQ
https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-forvarvar-aktier-i-mendi-innovations-ab,c3442523
https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-forvarvar-aktier-i-mendi-innovations-ab,c3442523
https://www.di.se/digital/first-north-nykomlingen-first-venture-gor-nytt-forvarv-tar-stor-post-i-hajpad-halsoteknik/

	First Venture förvärvar aktier i Mendi Innovations AB
	Länkar


