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VNV Global investerar 35 miljoner EUR i 
BlaBlaCars nya finansieringsrunda

VNV Global ABs (publ) (”VNV Global” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget leder en större 
finansiering i BlaBlaCar med en investering om 35 miljoner EUR som huvudsakligen görs genom 
konvertibellån. Konvertibellånen förväntas konverteras till aktier i samband med BlaBlaCars nästa 
kapitalanskaffning. Efter investeringen kommer VNV Globals VD Per Brilioth att ingå i BlaBlaCars 
styrelse.

Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på VNV Globals substansvärde 
jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 31 december 2020.

Andra investerare som deltar i finansieringen är bl.a Otiva (Avito-grundarna Filip Engelbert och Jonas 
Nordlanders investmentbolag) och FMZ Ventures.

BlaBlaCar har visat styrka genom Covid-krisen och förväntar sig en stark återhämtning av resor i alla 
marknader den kommande sommaren och kommer använda den nya finansieringen för att accelerera 
sin expansionsstrategi. I samband med finansieringen meddelade BlaBlaCar också förvärvet av 
Octobus i Ukraina som en del av sin plan att accelerera digitaliseringen av buss-operatörer utanför 
Europa.

VNV Globals VD, Per Brilioth kommenterar:

”Vi är glada över att investera ytterligare 35 miljoner EUR i BlaBlaCar. Vi ser att BlaBlaCar är på god 
väg att bygga en mycket värdefull plattform för transport likt vad AirBnB har byggt för logi. BlaBlaCar 
är den enda globala mobilitets-marknadsplatsen som bygger på en unik och icke replikerbar 
utbudssida med ett starkt community i sin medlemsbas och ett starkt varumärke. Som investerare i 
BlablaCar sedan 2015 är vi glada att kunna öka vårt engagemang i bolaget ytterligare och fortsätta 
stötta bolaget framåt i sin resa att förändra resebranschen i grunden.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: 08-545 015 50

Om oss

VNV Global är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande 
nätverk identifiera och investera i tillgångar med betydande värdeökningspotential. Bolaget har ett 
särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. VNV Globals 
stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV. För mer 
information om VNV Global, besök www.vnv.global.

http://sv.vnv.global
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