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Budbee tar in nytt kapital
Budbee annonserar idag att de har stängt en kapitalrunda på 400 miljoner SEK till en värdering på
drygt 7,3 miljarder SEK. Rundan, som öppnade för bara en månad sedan, blev snabbt övertecknad
och riktade sig enbart mot befintliga ägare. Utöver investeringarna får bolaget nu också tillgång till
utökad lånefinansiering för att stötta fortsatt tillväxt.

Budbee har verksamhet på fem marknader och levererar varor från e-handlare hem till dörren eller
till Budbee Box. Dagens besked markerar ytterligare en milstolpe i bolagets stabila tillväxtresa och
visar att marknaden tror på bolagets affärsmodell.

“Jag är otroligt stolt över att kunna berätta den här nyheten idag. Inte bara för att vi säkrar nytt
kapital till en bra värdering med låg utspädning i dagens osäkra marknadsläge, utan också för att vi
får fortsatt förtroende från en traditionell affärsbank som ger oss utökade kreditfaciliteter . Vi har nu
också satt upp ett investeringsprogram som möjliggör för våra medarbetare att vara med som
ägare på Budbees tillväxtresa, vilket har varit viktigt för mig personligen”, säger Fredrik Hamilton,
grundare och vd på Budbee.

Sedan bolagets förra kapitalrunda, i december 2020, har Budbees aktievärde stigit med 141%, en
siffra som kan jämföras med utvecklingen på Stockholmsbörsen på 6,8% under samma tidsperiod.
Budbee har snabbt vuxit till att bli en av Europas ledande aktörer inom e-handelsleveranser till
paketskåp och har idag kontrakt på omkring 5000 skåp. Den utökade lånefinansieringen kommer
att användas för att finansiera dessa paketskåp.

Om Budbee
Budbee är ett svenskgrundat tech-bolag som sedan starten, 2016, har arbetat utifrån missionen att skapa en enklare e-handelsupplevelse. Laddat
med självlärande system och skräddarsydda algoritmer, når Budbee mer än 35 miljoner människor i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna och
Belgien - antingen via det utbredda nätverket av paketskåp, eller med hemleveranser. Budbee har alltid satt kundens behov först och fram till idag har
mer än 7 miljoner unika konsumenter använt Budbee för samma- eller nästa-dagsleveranser med hjälp av cyklar, elbilar och biobränsle. Budbees
tjänster används av tusentals stora e-handlare, såsom ASOS, Zalando, Inditex och H&M. Med flera välkända investerare bakom sig såsom Kinnevik,
Stena Sessan och AMF,  är Budbee på väg att bli den ledande europeiska e-handelsplattformen. Alltid med kunden i fokus.


