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EOC Capital förvärvar Jetshop AB tillsammans med bolagets ledning
och huvudägare
Det svenska investeringsbolaget EOC Capital köper in sig i den nordiska ehandelsaktören Jetshop. Förvärvet markerar starten för en utökad ambition om
fortsatt nordisk expansion och vidareutveckling av Jetshops marknadsledande ehandelsplattform.
Idag är Jetshop AB Nordens största molnbaserade e-handelsplattform med en omsättning på ca
70 miljoner kronor. Plattformen, Jetshop Commerce, används av ca 200 större och medelstora
e-handlare som under 2016 sålde varor och tjänster för närmare 3 miljarder kronor på fler än 90
geografiska marknader. Bolaget erbjuder teknik och strategisk rådgivning för framgångsrik ehandel. På kundlistan finns bland annat företag som ICA, Liseberg, Joy, Bilia, Hööks Hästsport,
Järnia. Hylte Jakt & Lantman, Chiquelle och många fler inom branscher som mode, elektronik,
sport, barnprodukter och skönhet med fler.
”Jag är övertygad om att den nya ägarstrukturen kommer att skapa ännu bättre förutsättningar
för fortsatt framgång inom digital handel för både våra nuvarande och befintliga kunder. Med en
starkare ägarstruktur får vi dessutom ännu större möjligheter att snabbare utveckla våra
produkter och tjänster inom omnichannel och cross-border commerce.” säger Christian
Zanders, VD och grundare på Jetshop AB.
I samband med förvärvet förstärks styrelsen i Jetshop av EOC Capitals Anders Brenner samt
Bo Mattsson, grundare av bl.a. Cint och Eurotrade. Magnus Emilson, en av huvudägarna,
fortsätter som bolagets styrelseordförande. Samtidigt ökar nu bolaget takten på rekryteringar av
nya medarbetare inom affärsutveckling, sälj och marknad samt produktutveckling.
”Vi är glada att kunna genomföra denna investering i Nordens ledande leverantör av
molnbaserade e-handelsplattformar. E-handelns snabba tillväxt ställer allt högre krav på både
stabila och flexibla plattformar. Med närmare 15 års erfarenhet och en molnbaserad
plattformslösning har Jetshop bra förutsättningar att växa i Norden.”
säger Anders Brenner från EOC Capital.
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Om EOC Capital
EOC Capital är ett investeringsbolag med inriktning på förvärv av lovande nordiska teknologiföretag. Vi fokuserar på
företag med starka företagsledningar, tydliga konkurrensfördelar och nischstrategier. Vår ambition är att addera värde
genom aktivt ägande, kompetens, nätverk och utveckla en strategisk plan. Bakom EOC Capital står Anders Brenner
och grundarna av EOC Partners LLP samt en handfull svenska framgångsrika företagsbyggare och investerare.

Om Jetshop
Jetshop grundat 2003 är den självklara kunskaps- och teknikpartnern för framgångsrik e-handel. Jetshop erbjuder en
skalbar helhetslösning för omnichannel och crossborder-försäljning för mid-size retailers. Vi utvecklar Nordens
ledande e-handelssystem Jetshop Commerce och vi arbetar med några av Sveriges främsta varumärken.

