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MERA MEL. Anders Frankei, vd fCr e-postboiaget Apsis. hoppas att den nya stor~garen, riskkapi
talbolaget Norvestor, ska såtta fart på utlandsexpansionen.
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‘‘stbolagfår
norsk storägare
MALMÖ

Det norska riskkapitalbolaget Norvestor
blir ny huvudägare i det snabbväxande
e-postbolaget Apsis.
Med en årlig tillväxt på 70 procent räknar
Anders Frankel, grundare och vd, med
att affären ska ge draghjälp i den interna
tionella expansionen.
Apsis cirka 5000 kunder
skickar vaxje dag ut cirka
tio miljoner nyhetsmejl i 40
lånder. Kunderna år ofta
reklambyråer som i sin tur
arbetar åt små och stora upp
dragsgivare.
H&M och Ikea kunder
Bland dem som anvånder
Apsis mjukvara får att hante
ra massutsldckade nyhets
brev finns tifi exempel H&M
och lkea.
“Vi år en teknildeverantår
dårvårmjukvaragörattkun
dema kan anpassa utskicken
så att de når rätt person med
rätt innehåll vid rätt tid”, så
ger Anders Frankel som
grundade bolaget 2001.
“Vi distribuerar åt kunden
och ser dli att utskicken inte
filtreras bort i spamboxen.”
År det intejust det man viii,
att utskick ska hamna i
spamboxen?
“Om man vet vad mottaga
ren gillar så blir också mejlen
öppnade. Vi begår att alla
våra kunder i sin tur ska ha
kunder som accepterar ny
hetsbreven.”

Apsis kontrollerar också
innehåilet i utslcicken får att
de så långt måjligt inte ska
innehålla begrepp eller ut
tryck som olika serverkonton
hos dli exempel Hotmail eller
Gmail spårrar.
Håiier inte sociaia medler på
att springa fbdaI e-post som
marknadsföringskanai?
“Får mig handlar sociala
medier om att dela med sig
och e-post år fortfàrande det
vanligaste såttet att dela med
sig. Om man anvånder socia
la medier bara får att sålja så
upphår intresset snabbt.”
Tliiväxt på 7Oprocent
Utåver mjukvara får nyhets
brev hanterar Apsis också
kundundersåkningar via nå
tet Tillvåxten får Apsis ligger
på 70 procent. Det färska
bokslutet indikerar en om
såttning på 80 miljoner bo
nor.
“Och lånsamheten blir
mycket god”, såger Anders
Frankel.
Bolaget har vuxit utan ny
emissioner.
VarMt säijer du majoriteten?

“Vi år entreprenårer som
vill våxa. Norvestors bud kom
vid rått tid och de har erfa
renhet som vi behåver.”
Anders Frankel ågde fdre
afiliren 52 procent Externa
partner ågde cirka 40 procent
medan personalen ågde 8
procent. Hur bra aflïr han
sjålv går genom att sålja av
slåjar han dock inte.
“Det år klart att fårsålj
ningen också så]crar en av
kastning”, såger Anders
Frankel utan att avslöja ku
peskillingen.
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Non,estor
Det norska riskkapitalbo
laget Norvestor har investerat
cirka 4 miijarder kronor sedan
starten 1993. Av 57 köpta bolag ar4s såida.
ide två aktiva fonderna IV
och V tinns tolv investeringar
med bland annat haisobutiks
kedjan Lite som har huvudkon
tor i Sverige.
Tidigare har Norvestor
biand annat ägt den svenska
e-resebyrån Etravel som har
såits til! riskkapitalbo!aget
Segulah.
Efter atfären med Apsis
~ger Norvestor 73 procent av
boiaget. Anders Frankei åger
20 procent och Övriga ägare
7 procent.

Viii du få ett nytt perspektiv
på din förmögenhet?
Prata med en av våra rådgivare.
Fårmögenhetsrådgivning innebär mycket mer ån att
välja rätt aktier och fonder. Det handlar om strategiska
placeringar och om perspektiv. Din nuvarande bank har
säkert ett sätt att se på din förmögenhet, men eventuelit
har vi ett annat. Ring en avvåra rådgivare idag och boka
ett strategimöte, så får du vår syn på hur du får ut mest
av dina tiflgångar.
Ring 0771-455 455 eNer besdk nordeaprivatebanking.se
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