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Corpura Fondkommission agerade finansiell 
rådgivare i samband med Greenelys private 
placement och blockförsäljning om totalt cirka 
55 MSEK

Greenely AB (”Greenely” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en private placement och tillförs 
därmed 40 MSEK före emissionskostnader. Flera befintliga aktieägare valde att investera i 
rundan, däribland Luminar Ventures, byFounders VC och KTH Holding. Bland de nytillkomna 
aktieägarna återfinns bland andra investmentbolaget Concejo AB (publ), Backstage Invest och 
fondbolaget Gainbridge Capital. Emissionslikviden möjliggör en fortsatt stark expansion både 
på den svenska marknaden och internationellt. I samband med transaktionen genomfördes 
även en blockförsäljning om cirka 15 MSEK.

VD Tanmoy Bari kommenterar
“Vi är givetvis väldigt glada över förtroendet från nytillkomna och befintliga investerare. Tack vare 
vårt unika erbjudande med smarta uppkopplingar till bland annat elbilar och värmesystem kan vi 
hjälpa våra kunder att optimera hemmets uppvärmning och elbilsladdning till de timmar när 
elpriset är som billigast för att på så sätt sänka elkostnaderna väsentligt. Vårt erbjudande i 
kombination med allt mer volatila och skenande elpriser har gjort att vi sett en otrolig tillströmning 
av nya kunder den senaste tiden.”

Kort om Greenely
Greenely är det digitala energibolaget som optimerar kundens elanvändning med hjälp av smart 
teknik. Bolagets tjänst utgår från deras mobilapp där användaren enkelt kan minska 
elkonsumtionen och minimera kostnaden för el. Appen visualiserar användarnas förbrukning och 
presenterar smarta insikter i syfte att minska och optimera elanvändningen. I appen är det även 
enkelt att byta elavtal till Greenely som ger tillgång till börsens rådande elpriser som varierar varje 
timme. Elavtalet ger kunderna möjlighet att anpassa sin elanvändning efter elpriset genom 
applikationens smarta funktioner såsom integrationer till elbilar, värmesystem, solceller som 
möjliggör automatisk styrning av elanvändningen till de billigaste timmarna.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Greenelys private 
placement om 40 MSEK och blockförsäljning om cirka 15 MSEK.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
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Om Corpura Fondkommission AB

Vi erbjuder kapitalanskaffning, projektledning och finansiell rådgivning för snabbväxande bolag på 
eller utanför börsen. Genom vår mycket breda erfarenhet av corporate finance kan vi erbjuda 
högkvalitativa helhetslösningar utifrån kundens behov. För att varje kund ska få vår fulla 
uppmärksamhet väljer vi att genomföra ett fåtal kvalitativa transaktioner. Sedan vi grundades 2012 
har vi etablerat ett stort nätverk av privata och institutionella investerare, vilket gör att vi kan 
attrahera rätt kapital utifrån kundens önskningar. Corpura Fondkommission står under 
Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö. 
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