
Zenith investerar i FinTech-bolaget Minna 
Technologies som stänger kapitalrunda på 60 
miljoner kronor och inleder europeisk expansion 

Minna Technologies stänger kapitalrunda på 60 miljoner kronor ledd av Zenith Group som följs 
av kortföretaget Visa och Swedbank. Minna Technologies skalar nu upp verksamheten med 
sikte på att bli den ledande FinTech-partnern för banker i Europa 
 
Göteborg, 17 maj, 2019: Tre år efter att bolagets bankprodukter lanserades på scen under 
STHLM Tech Meetup är idag Minna Technologies ett av de bolag som bidragit mest till att göra 
det enkelt för konsumenter att hantera sina abonnemang med hjälp av finansiell teknologi. 
 
Idag meddelar Minna Technologies att bolaget stänger en A-runda på 60 miljoner kronor ledd av 
Zenith Groups fond Zenith Growth. Även kortföretaget Visa och tidigare investeraren Swedbank 
deltar i kapitalrundan. 
 

“Den här investeringsrundan gör det möjligt för oss att skala upp verksamheten och sätta 
våra europeiska expansionsplaner till verket. Många europeiska banker har öppnat 
ögonen för FinTech-partnerskap, och vi upplever ett dramatiskt ökat intresse för vår 
abonnemangsplattform. Våra nuvarande partnerskap med banker har bevisat att 
abonnemangshantering är uppskattat av bankkunder, och att det är en väsentlig del av 
internetbanken.” Säger Joakim Sjöblom, medgrundare och VD, Minna Technologies 
 
“Vi är mycket glada över att nu bli en del av Minna Technologies fortsatta resa. Vi ser vilka 
värden Minna Technologies skapar för slutanvändare genom bankpartners och ser fram 
emot att supporta bolaget i att ta erbjudandet ut i Europa”. Säger Tommy Jacobson, 
ordförande Zenith Group. 

“Minna Technologies drivs av ett starkt team som under de senaste åren utvecklat en 
skalbar teknisk plattform med en hög grad av automatisering som håller bankstandard 
och är redo att skala ut i Europa. Vi tror också starkt på de underliggande megatrender 
som Minna Technologies bygger sin verksamhet på i form av den växande 
abonnemangsekonomin, bankers vilja att samarbeta med FinTech-bolag och 
konsumenters önskan att på ett enkelt sätt kunna hantera det ökande antalet 
abonnemang och därmed förbättra sin privatekonomi. Vi är också glada att genomföra 



den här investeringen tillsammans med Visa och Swedbank, vilket tillsammans med 
entreprenörerna och de tidigare investerarna ger bolaget en stark ägarbild inför den 
fortsatta expansionen”. Säger Erik Lindblad, Investment Manager, Zenith Group. 

”Minna Technologies har ett stort fokus på att hela tiden förbättra den digitala 
användarupplevelsen samtidigt  som de erbjuder bankens kunder konkreta verktyg som 
förenklar deras vardag. Vårt innovationssamarbete med Minna Technologies har redan 
från starten 2017 hjälpt till att framtidssäkra vår affärsmodell samtidigt som det har 
bidragit till ett ökat kundvärde. Som investerare och partner ska det bli mycket spännande 
och roligt att se Minna Technologies utvecklas vidare och expandera sin framgångsrika 
verksamhet  till Europa,” säger Lotta Lovén, Head of Digital Banking Swedbank. 

Den här investeringen gör det möjligt för Minna Technologies att genomföra företagets 
tillväxtplaner för de kommande åren. Minna Technologies planerar att öka sin Europeiska närvaro, 
och siktar på att bli den ledande FinTech-partnern för banker som vill förbättra sin digitala 
användarupplevelse. 
 
I takt med att Minna Technologies skalar upp verksamheten kommer företaget att öka antalet 
anställda och vidga sin geografiska närvaro. Företaget planerar att stärka sitt team med flertalet 
nyckelkompetenser, och siktar på att öppna ett nytt kontor i Europa för att placera sig närmare 
kunderna. 
 
Om Minna Technologies 
Minna Technologies är en svensk FinTech-startup med målet att göra abonnemangshantering 
enkelt. Vad som började med en konsumentapp för abonnemanghantering, ”Mina Tjänster”, har 
idag blivit en plattform som hjälper banker runt om i Europa att förbättra användarupplevelsen i 
internetbanken. Idag är Minna Technologies en bankpartner med tillstånd av den svenska 
finansinspektionen. Företagets prisbelönta abonnemangsplattform har fram tills idag hjälpt 
bankkunder att spara 325 miljoner kronor. www.minnatechnologies.com 
 
Om Zenith Group 
Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i 
nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith till 
att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer. 
www.zenithgroup.se 
 
Om Visa 
Visa Inc. (NYSE: V) är världsledande inom digital betalning. Visas uppdrag är att ansluta världen 
genom det mest innovativa, pålitliga och säkra betalningsnätverket, vilket gör det möjligt för 



privatpersoner, företag och ekonomier att utvecklas. Visas avancerade globala bearbetningsnät, 
VisaNet, erbjuder säkra och pålitliga betalningar runt om i världen och kan hantera fler än 65 000 
transaktionsmeddelanden varje sekund. 
 
Visas ständiga fokus på innovation är en katalysator för den snabba tillväxten av uppkopplad 
handel oavsett enheter, och en drivkraft bakom drömmen om en kontantlös framtid för alla, 
överallt. När världen går från analog till digital finns Visa med i stor skala för att omforma 
framtidens handel genom produkter, personer och nätverk. Mer information finns på About Visa 
och @VisaNews på Twitter. 
 
Om Swedbank 
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och 
företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen 
erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner 
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 
125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. 
Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på 
www.swedbank.com. 

 
 


