Stockholm 2017-11-15

Paydrive tar in 29 MSEK från Gjensidige och NFT Ventures
Det svenska bilförsäkringsbolaget Paydrive tar in mer kapital och stärker sin position
som marknadsledare inom digital bilförsäkring. Nyemissionen på 29 MSEK ger bra
förutsättningar för fortsatt expansion för den nyskapande bilförsäkringen: Paydrive –
betala som du kör.
- Paydrive är här för att stanna. Denna investering gör det möjligt för oss att fortsätta vår
snabba tillväxt och förbättra vår bilförsäkring tillsammans med våra kunder. De gillar
att den är mycket billigare, lite rättvisare och att man får en uppkopplad bil med
körjournal, positionering och förarfeedback på köpet, säger Andreas Broström, VD och
grundare av Paydrive. Det är ett helt digitalt koncept med kortbetalning och utan
bindningstid.
Johan Lundberg, founding partner NFT Ventures kommenterar investeringen:
– Paydrives dynamiska prissättning “betala som du kör” är en innovativ fintech-lösning
som förändrar försäkringsbranschen. Deras tillväxt är ett bevis på att lösningen är
eftertraktad.
Kort om investerarna:
Norska Gjensidige ASA är en av Nordens största och mest framgångsrika
försäkringsgivare. Deras nyinvestering är ett kvitto på kvaliteten i Paydrives koncept.
Den är också ett exempel på att aktörer inom en komplex industri som försäkring ibland
kan ha lättare att bedöma potentialen hos en startup än vad generella aktörer har. Det
visar också att startups och etablerade aktörer kan hitta bra samarbetsformer.
NFT Ventures är ett venture capital bolag med investeringsfokus inom fintech och
besitter på stor kunskap inom branschen. Deras fortsättningsinvestering ger Paydrive
utmärkta möjligheter att stärka sin position på marknaden och få fler att upptäcka
tjänsten.
Kontakt:
Andreas Broström, VD Paydrive AB:
072-722 94 48,
andreas.brostrom@paydrive.se
OM PAYDRIVE:
Paydrive är godkänd försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen, med särskilt godkännande från
Datainspektionen för telematikförsäkring. Paydrive ansvarar för all kundkontakt. Bolaget startades under
år 2013 och är ett av Nordens ledande företag inom bilförsäkring som bygger på den nya tekniken i
Bilboxen som allmänt går under benämningen telematik. Gjensidige är exklusiv försäkringsgivare för
Paydrives bilförsäkring i Sverige. Bland ägarna återfinns utöver grundaren och tidiga investerare även
NFT Ventures och Gjensidige ASA med kvalificerade innehav samt Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.
I ett exklusivt samarbete kring hastighetsefterlevnad med trafiksäkerhetsorganisationen NTF arbetar
Paydrive för ökad trafiksäkerhet och ansvarfull bilkörning. Därigenom får Paydrive tillgång till den
senaste trafikforskningen samtidigt som vi delar med oss av anonymiserad data till forskarvärlden.

