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EPTIs nätapotek Apotekamo tar in 26,5 MSEK - 
bosniske fotbollsikonen Hasan "Brazzo" 
Salihamidžić tillkommer som ny storägare

EPTI AB (publ):s portföljbolag Apotekamo offentliggör idag en genomförd finansieringsrunda 
på 26,5 miljoner kronor på en pre-money värdering om 152 MSEK. Emission tecknas av både 
befintliga och nya aktieägare, däribland Angelgate AG och den bosniske tidigare 
professionella fotbollsspelaren och nuvarande sportchefen för Budesliga-klubben FC Bayern 
München, Hasan "Brazzo" Salihamidžić. Salihamidžić blir Apotekamos tredje största ägare i 
transaktionen och kommer att stötta bolaget i olika marknadsaktiviteter. EPTI investerar totalt 
5 MSEK vars innehav i Apotekamo uppgår till 42 procent av rösterna och kapitalet efter 
avslutad finansieringsrunda.

“Vi är glada över att fortsätta stötta Apotekamo i sin tillväxtresa. Bolaget är ett typiskt EPTI-case där vi 
är med och lanserar, utvecklar och skalar upp en nischaktör på en digitalt omogen marknad. 
Apotekamo har det senaste året gjort stora operationella framsteg och sett en kraftig tillväxt i både 
antalet återkommande kunder och orders. Vi är naturligtvis även glada och stolta över att ha med 
Hasan Salihamidžić, en internationellt välkänd fotbollsprofil som kommer att bidra med ökad 
visibilitet”, säger Arli Mujkic, vd och grundare EPTI

Apotekamo är ett ledande onlineapotek med fokus på Sydöstra Europa. Utöver ett heltäckande 
sortiment av både receptfria och receptbelagda läkemedel tillhandahåller bolaget digitala tjänster 
avseende orderhantering och betalningar för externa leverantörer på plattformen. 

I en ny finansieringsrunda om 26,5 MSEK blir den bosniske fotbollsikonen Hasan “Brazzo” 
Salihamidžić med en lång elitkarriär i toppklubbklubbar som FC Bayern München och Juventus FC 
Apotekamos tredje största ägare. Salihamidžić är en välkänd profil inom fotbollsvärlden och är 
idag sportchef för sin tidigare klubb FC Bayern München.

 “Jag är mycket imponerad över Apotekamo och teamet bakom. Bolaget har ett koncept som visat 
sig framgångsrikt på andra marknader, så det är bara en tidsfråga innan detsamma gäller för resten 
av Europa. Jag ser stora möjligheter att stärka hälsovårdsmarknaden i min hemregion och ser mycket 
fram emot att hjälpa bolaget med olika marknadsaktiviteter”, säger Hasan Salihamidžić

Apotekamo är sedan tidigare verksamma i Serbien och expanderade till Bosnien och Hercegovina 
under Q1 2022, genom förvärv av ett lokalt apotek. Det nyanskaffade kapitalet avses användas till 
ytterligare geografisk expansion, marknadsaktiviteter och utveckling av bolagets logistiklösning.

”Vi naturligtvis glada över förtroendet från nya och befintliga ägare givet rådande marknads- och 
världsläge. Det känns tryggt att vi, tillsammans med våra investerare, delar den långsiktiga visionen 
om att radikalt förbättra köpupplevelsen av läkemedel och hälsoprodukter online. Apotekamo har 
under det första halvåret 2022 ökat orderingången med 740 procent jämfört med motsvarande period 
föregående år. Vi även naturligtvis även glada över att hälsa Hasan Salihamidžić välkommen som 
ny storägare i bolaget Srdjan ”, säger Milic, vd, Apotekamo
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26 

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 Core. Sedan starten 2017 har en 
portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt 
cirka 200 medarbetare i åtta 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 mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com 

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