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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.

–  Det  är  en  milstolpe  för
bolaget  som  gör  att  vi  kan
fortsätta  den  expansionsplan  vi
har  lagt.  Det  är  ett  bra  tillskott  i
både  kapital  och  kompetens,
säger  Niclas  Mollin,  vd  för
Inriver.

Inriver  har  funnits  sedan  2004
och  utvecklar  en  mjukvara  som
hjälper  företag  med  nätbutiker
att  samla  bilder  och
information  kring  en  vara  och
presentera  den  enhetligt  i  alla
säljkanaler:  på  nätet,  i  butik

och  katalog.

Marknaden  har  vuxit  snabbt.  Inriver  har  i  dag  över  hundra  kunder  i  tretton
länder  och  har  ökat  sin  försäljning  med  mer  än  hundra  procent  det  senaste
halvåret.

I  höstas  tog  bolaget  in  tio  miljoner  kronor  i  en  nyemission.  Pengarna  de  tar
in  nu  ska  användas  för  att  öka  den  internationella  expansionstakten  med
fokus  på  USA.

Hadar  Cars,  investeringsansvarig  på  Industrifonden  som  går  in  med  femton
miljoner,  har  stora  förhoppningar  på  bolaget.

–  De  har  tagit  ett  riktigt  bra  grepp  om  den  nordiska  marknaden.
Förhoppningen  är  att  de  ska  kunna  kopiera  den  nordiska  framgången  i  USA
och  övriga  delar  av  världen.  Vi  tror  att  de  kommer  att  kunna  växa  väldigt
snabbt,  säger  han.

Han  tar  plats  i  Inrivers  styrelse  tillsammans  med  Magnus  Lindhe,  vd  för
Zobito  och  tidigare  Nordenchef  på  framgångssagan  från  Lund,  Qliktech.

Zobito  går  in  med  fem  miljoner  och  är  glada  över  att  kunna  investera  i  ett
Malmöbolag  och  samtidigt  vara  med  i  "racet  om  e-handeln",  som  Magnus
Lindhe  uttrycker  det.

Industrifonden Qliktech

Chicago Inriver Zobito

Magnus  Lindhe Niclas  Mollin

Hadar  Cars USA LUND

Amsterdam Malmö
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–  Jag  hoppas  på  att  kunna  hjälpa  bolaget  med  råd  och  dåd  om  hur  man
bygger  en  effektiv  marknadsorganisation.

I  mars  öppnade  Inriver  säljkontor  i  Chicago  och  i  september  startar  de  en
filial  i  Amsterdam.  Framöver  finns  även  planer  på  att  öppna  kontor  på  den
amerikanska  väst-  och  östkusten.

Bolaget  rekryterar  även  i  Malmö.  I  dag  är  de  sexton  anställda  i  staden  och
letar  efter  dubbelt  så  stora  lokaler  för  inflyttning  före  årsskiftet.
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i  Bengt  Johanssons...
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