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EKONOMI

20  miljoner  till  Inriver
Ekonomi. Statliga  Industrifonden  och  Qliktech-
profilerna  i  riskkapitalbolaget  Zobito  gör  gemensam
sak  -  tillsammans  satsar  de  20  miljoner  kronor  i
Malmöföretaget  Inriver.
Mjukvarubolaget  har  dubblat  försäljningen  det
senaste  halvåret  och  expanderar  med  fokus  på  USA.
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–  Det  är  en  milstolpe  f ör
bolaget  som  gör  att  v i  k an
fortsätta  den  expansionsplan  v i
har  lagt.  Det  är  ett  bra  tillskott  i
både  k apital  o ch  k ompetens,
säger  Niclas  Mollin,  v d  f ör
Inriver.
Inriver  har  f unnits  sedan  2004
och  utvecklar  en  mjukvara  som
hjälper  f öretag  med  nätbutiker
att  samla  bilder  o ch
information  k ring  en  v ara  o ch
presentera  den  enhetligt  i  alla
säljkanaler:  på  nätet,  i  butik
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och  k atalog.
Marknaden  har  v uxit  snabbt.  I nriver  har  i  dag  ö ver  hundra  k under  i  tretton
länder  o ch  har  ö kat  sin  f örsäljning  med  mer  än  hundra  procent  det  senaste
halvåret.

Mest  läst  på  Ekonomi
1 Världens  största  fartyg  är  här
2 Priskrig  på  flygsprit

I  höstas  tog  bolaget  in  tio  miljoner  k ronor  i  en  nyemission.  P engarna  de  tar
in  nu  ska  användas  f ör  att  ö ka  den  internationella  expansionstakten  med
fokus  på  USA.

3 En  svart  dag  i  ölkulturen

Hadar  Cars,  investeringsansvarig  på  I ndustrifonden  som  går  in  med  f emton
miljoner,  har  stora  f örhoppningar  på  bolaget.

6 Studio  Total  lägger  ner

–  De  har  tagit  ett  riktigt  bra  grepp  o m  den  nordiska  marknaden.
Förhoppningen  är  att  de  ska  k unna  k opiera  den  nordiska  f ramgången  i  USA
och  ö vriga  delar  av  v ärlden.  V i  tror  att  de  k ommer  att  k unna  v äxa  v äldigt
snabbt,  säger  han.
Han  tar  plats  i  I nrivers  styrelse  tillsammans  med  Magnus  Lindhe,  v d  f ör
Zobito  o ch  tidigare  Nordenchef  på  f ramgångssagan  f rån  Lund,  Qliktech.
Zobito  går  in  med  f em  miljoner  o ch  är  glada  ö ver  att  k unna  investera  i  ett
Malmöbolag  o ch  samtidigt  v ara  med  i  "racet  o m  e-handeln",  som  Magnus
Lindhe  uttrycker  det.
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4 Anställd  dömd  för  prototypstöld
5 Barilla  ber  om  ursäkt

7 Bäst  och  sämst  med  iOS7?
8 ”Österlen  lever  året  runt”

Läsarpulsen

9 Jeansen  sys  i  butiken

1 Norling  jämför  med  2010

10 Ikea  säljer  solpaneler

2 "Abortmotståndarna  säger  sig  värna  livet,  i
själva  verket  är  det  tvärtom."

Ekonomi

3 Debatt  om  cykling
4 Pedagog  vill  lära  barnen  mer  om  queer
5 Foster  på  galleri  upprör
6 Hives  får  ny  chans  i  hovrätten
7 Sprang  maraton  förgäves
8 Jansson  varnar  för  Häcken
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9 Anti-abortfilm  bort  från  bio

–  Jag  hoppas  på  att  k unna  hjälpa  bolaget  med  råd  o ch  dåd  o m  hur  man
bygger  en  effektiv  marknadsorganisation.

10 Insidan  av  huvudet  blir  avgörande

I  mars  ö ppnade  I nriver  säljkontor  i  Chicago  o ch  i  september  startar  de  en
filial  i  A msterdam.  Framöver  f inns  även  planer  på  att  ö ppna  k ontor  på  den
amerikanska  v äst-  o ch  ö stkusten.
Bolaget  rekryterar  även  i  Malmö.  I   dag  är  de  sexton  anställda  i  staden  o ch
letar  efter  dubbelt  så  stora  lokaler  f ör  inflyttning  f öre  årsskiftet.
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Vad  är  detta?
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Elintensiva  vill  ha
ersättning
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Hästbloggen
I  dag  skulle  ett  nytt  avtal
mellan  Skånska
Travsällskapet  o ch  Skånska
Fältrittklubben  ha  v arit  k lart.  Men
trots  långa  f örhandlingar  på
måndagskvällen  blev  det...
Trav   och  tips  m ed
Anders  Engm an.

Allt  fler  klagar  över
rådgivning

Inside  Redhawks

Italien  och  USA  sänkte
börsen

NHL:s  spelregler  är  bland
de  bättre  i  sportvärlden.
Samma  regler  som  är  skälet
till  att  Gustav  Nyquist  skickas  ned
till  A HL,  på  grund  av  att  Detroit  Red
Wings...
I  Inside  Redhawks
får  du  m ed  en  ojäm n
regelbundenhet  läsa
tankar  och
funderingar  om
klubben.

Lån  räddar  sängjätten

Han  är  årets  mentor

Horisont  Malmö
En  av  Malmös  största
olympier  genom  tiderna
fick  stadens  uppskattning  i
samband  med  MFF:s  segermatch
mot  Mjällby.  Mats  Olsson  –  målvakt
i  Bengt  Johanssons...
Richard  Åkesson  har
bev akat
Malm öidrotten  i
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