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EPTI investerar i ModelManagement.com

EPTI tecknar avtal med ModelManagement.com med ett ordervärde på €508,000 med 
betalning i 50% aktier via ett konvertibellån och 50% kontant

EPTI (”EPTI” eller “Bolaget”) har i delårsrapport Q3 2021 offentliggjort avtal med ModelManagement.
com (“MM”) och Bolaget kan nu offentliggöra ytterligare detaljer i avtalet. Avtalet har ett ordervärde 
om € 508,000 där EPTI som ersättning för teknikutveckingen erhåller aktier till ett värde om € 
254,000 i MM och resterande € 254,000 erhålls genom kontant betalning. I och med avtalet ingår 
EPTI också ett strategiskt partnerskap med MM genom att leverera teknisk kompetens till bolaget. 
ModelManagement.com är en digital marknadsplats för modeller, talanger och influencers som 
bygger på transparens, förtroende och säkerhet.

Investeringen kommer stärka utvecklingen och lanseringen av MMs användarvänliga 
produktsortiment vars syfte är att bli ledande i att accelerera den digitala transformationen av 
modellbranschen.

Totalt investerar EPTI ca € 254,000, Angelgate AG ca € 500,000, vilket är ett europeiskt nätverk 
av affärsänglar där EPTI är medlem, och andra externa investerare ca € 750,000 i nyemissionen.

Investeringen följer tätt efter en annan nyhet gällande ett strategiskt partnerskap mellan 
ModelManagement.com och betalningsjätten Deel, vilka erbjuder modeller skräddarsydda 
betalningslösningar.

ModelManagement.com har ett ekosystem med över en miljon modeller och influencers över 
hela världen. Däribland återfinns också varumärken som MTV, H&M och Garnier, flera agenturer 
och fotografer vilka i sin tur innehar över tio miljoner modellbilder.

VD för ModelManagement.com, Andreas Von Estorff har över 20 års erfarenhet från 
modellindustrin. Von Estorff är passionerad över att leda den digitala transformationen av 
modellindustrin och ser stora möjligheter att med artificiell intelligens och blockedjeteknik hjälpa 
modeller och deras klienter kring immateriella rättigheter, säkra betalningar och i att förtydliga 
branschen.

Till dagens datum har ModelManagement.com rest totalt knappt två miljoner euro genom en 
seed-runda och siktar på att stänga sin serie A-runda i slutet på 2021.

Måns Pontén Söderlind, CCO på EPTI: “ModelManagement.com har ett väldigt intressant value 
proposition och är positionerat att omdefiniera hela modellindustrin genom sitt ekosystem. Vi ser stora 
möjligheter att bidra till att Andreas och teamet bakom att ta en marknadsledande position med en 
digital plattform som erbjuder användarvänliga lösningar direkt anpassade för aktörerna inom 
modellindustrin”
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Information om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga 
marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en venture 
builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, 
processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar 
även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns 
inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en 
portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt 
cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är 
delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av 
grundare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB 
E-post: adam@invajo.com
Telefon: +46 73 026 68 26

Information om Invajo
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar 
och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller 
fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda 
individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se
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