PRESSMEDDELANDE

Styrelsen i OneRepay Sweden AB. Henric Rudin grundare och vd, Christel Wiman ledamot, Rolf Lydahl
ordförande, Heléne Haglund grundare och ledamot, Andreas Strömgren grundare och ledamot.

Utfärdat 28 januari 2019

Sörmlandsfonden investerar i OneRepay Sweden AB
En grupp av investerare, bland annat Sörmlandsfonden och några affärsänglar i dess nätverk, har kommit
överens med det Katrineholmsbaserade bolaget OneRepay Sweden AB om en investering i form av
ägarkapital.
OneRepay utvecklar en tjänst som förenklar för resenärer att ansöka om ersättning vid försenade resor inom
kollektivtrafik.
– Vi är väldigt glada att Sörmlandsfonden och affärsänglar i deras nätverk investerar i OneRepay.
Tillväxtkapitalet innebär att vi kan fortsätta utveckla tjänsten för såväl den svenska tågmarknaden som andra
delar av kollektivtrafiken. Dessutom ser vi ett stort värde i den samlade erfarenhet som Sörmlandsfonden och
investerarna bidrar med för att bygga ett framgångsrikt bolag, säger Henric Rudin, vd i OneRepay.
– OneRepays tjänst fyller ett konkret och påtagligt behov hos dagens många pendlare i kollektivtrafiken.
Intresset bland affärsänglarna att investera i bolaget har därför varit glädjande stort, säger Rolf Lydahl,
delägare och styrelseordförande i OneRepay.
På uppdrag av OneRepay genomfördes i somras en Sifo-undersökning med 1 000 personer mellan 18–74 år.
Undersökningen visade att 59 procent av alla som varit med om en tågförsening inte ansöker om ersättning
trots att de tror att de har rätt till det. Den främsta anledningen är att resenärerna tycker att det är för krångligt.
OneRepay blir det sextonde sörmländska bolaget som Sörmlandsfonden bidragit till finansiering i, efter sju års
verksamhet. I nuläget har dessa sexton bolag attraherat drygt 127 MSEK i nytt tillväxtkapital från dess ägare.

Sörmlandsfonden
Sörmlandsfonden är en sörmländsk investerare av aktivt ägarkapital i bolag med rejäl tillväxtpotential.
Sörmlandsfonden driver forumet Sörmlandsnästet där ett aktivt nätverk av affärsänglar ingår som erbjuds att
investera tillsammans med Sörmlandsfonden. Sörmlandsfonden ägs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken
Rekarne samt Länsförsäkringar Södermanland. Se www.sormlandsfonden.se för mer information.
OneRepay Sweden AB
OneRepay finns för nedladdning i App Store och Google Play. Läs mer om tjänsten på: www.onerepay.com.
Mediakontakt
Henric Rudin, VD OneRepay Sweden AB, henric.rudin@onerepay.com eller 0708-85 95 01.
Thomas Karlsson, VD Sörmlandsfonden, thomas.karlsson@sormlandsfonden.se eller 070-000 70 70.

