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Flat Capital investerar 4,5 MSEK i Figma
Flat Capital AB (publ) ("Flat Capital") investerar cirka 4,5 MSEK i Figma Inc. ("Figma") genom en så 
kallad series E-runda där framstående tidigare investerare som Sequoia Capital, Kleiner Perkins och 
Andreessen Horowitz deltog jämte nya investerare. Rundan genomfördes i juni 2021 och Flat Capital och 
några utvalda investerare fick möjlighet att delta på samma villkor i december 2021. Figma är ett 
framstående designverktyg där användare kan jobba interaktivt och simultant och har via sin 
licensmodell kunder i framstående globala bolag såsom Microsoft, Google, Oracle, Slack och Spotify. 
Transaktionen förväntas inte ha någon betydande direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört 
med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 september 2021.

Figma har sitt huvudkontor i San Francisco och grundades 2012 av Dylan Field som är VD för bolaget och 
Evan Wallace som är CTO.
Nina Siemiatkowski, styrelseledamot i Flat Capital:

“De designers som jag känner till är smått religiösa när det kommer till Figma. Jag använder själv produkten 
och tycker att den är fantastisk. Det är helt enastående vad Dylan åstadkommit på så kort tid.”

Mer information om Figma finns på https://www.figma.com/

Länk till artiklar i samband med annonsering av rundan i juni 2021: https://www.bloomberg.com/news/articles
/2021-06-24/software-design-startup-figma-is-now-worth-10-billion
https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2021/08/10/how-figma-became-designs-hottest-startup-valued-at-
10billion/?sh=5434af5b726e
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05

Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00

Certified Adviser

Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0)8 604 22 55

Om Flat Capital

Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. 
Portföljen har 16 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med 
långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk 
finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del 
av den nuvarande portföljen är nordiska bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com
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