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eEducation Albert signerar licensavtal med 
Bonnierförlagen

eEducation Albert, en ledande nordisk EdTech-aktör, har idag ingått ett licensavtal med Bonnierförlagen 
avseende innehåll från Albert Junior i syfte att lansera en matematikbok för ålderskategorin 6–9 år.

Innehållet som skall licensieras ut avser eEducation Alberts IP-rättigheter såsom karaktärer i Albert Junior. Detta 
i syfte att Bonnierförlagen skall lansera ”Lär med Albert: Matteäventyret”, en matematikbok för barn i 
ålderskategorin 6–9 år. eEducation Albert kommer erhålla en engångsersättning i samband med att manus för 
boken levereras samt en royalty baserat på försäljningen av boken.

”Albert har sedan starten arbetat fokuserat med att demokratisera utbildning och det är väldigt roligt att nu 
kunna möjliggöra detta även analogt tillsammans med Bonnierförlagen. Vi är exalterade över möjligheten att 
kunna lägga till ytterligare en kanal där vi effektivt når ut till vår målgrupp i relevant kontext. Vi är övertygade om 
att vi tillsammans med Bonnier kan skapa rätt förutsättningar för att främja varandras affärer samtidigt som vi 
hjälper än fler barnfamiljer med roligt och kvalitativt lärande i enighet med gällande läroplan ”, säger Kajsa 
Lernestål, Marknadschef på Albert.

”På Bonnier Carlsen letar vi alltid efter nya sätt att skapa böcker som är både roliga och lärorika. Att nu få 
samarbeta med Albert för att stötta barnfamiljer med kvalitativt innehåll som bidrar till att lyfta barns 
kunskapsnivåer känns väldigt spännande”, säger Ana Rodrigo Höjer, marknadschef på Bonnier Carlsen.

Licensavtalet ingås omedelbart och Albert kommer erhålla en ersättning i samband med att manus för boken 
levereras under fjärde kvartalet 2022. Boken förväntas finnas till försäljning under andra kvartalet 2023. 
Licensavtalet förväntas få en marginell positiv effekt på eEducation Alberts resultat under 2023. Boken kommer 
att lanseras initialt i Sverige och diskussion kring fler ämnen samt flera nordiska länder förs om boksläppet i 
Sverige blir framgångsrikt.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Dahlgren, Finanschef
Telefon: +46 (0)73 909 26 31
E-post: martin@hejalbert.se

Om eEducation Albert AB (publ)

Albert är barnens digitala lärare som sedan starten 2016 har hjälpt över 275 000 familjer med läxläsning via 
mobila enheter. Alberts appar riktar sig till yngre (1-9 år) och äldre barn (10-16 år) och omfattar skolämnen som 
Matematik, Geografi, Programmering och Läsa & skriva. Albert startades 2016 av två vänner i Göteborg med ett 
tydligt mål – att demokratisera kunskap genom teknologi – och det är vad som driver oss än idag. Albert är 
noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn ALBERT. Bolagets certified adviser är FNCA 
Sweden AB, , +46 (0) 8528 00 399.info@fnca.se
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