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Divide AB (publ) har nu avslutat första emissionsrundan och den ligger i 
nuläget för registrering hos Bolagsverket. Vi har ca fem miljoner SEK utlånat på 
marknaden till drygt 200 kunder som vi tagit in i uppstarten av verksamheten 
i oktober/november 2018. Tjänsten fungerar som planerat och vi har i 
skrivande stund kommit igenom hela affärsflödet och fått det verifierat i vårt 
egenutvecklade stödsystem. 

Vi har initierat nästa runda av kapitalanskaffning, A-rundan om totalt 250 
miljoner SEK i form av en nyemission av B-aktier. I den processen genomför vi 
sedan årsskiftet löpande investeringsmöten med både stora som små aktörer, 
privata investerare som traditionella fondkommissionärer. Vi jobbar även 
tillsammans med ett antal Capital Advisors som med sina etablerade nätverk 
bidrar till att knyta kontakter mellan Divide och möjliga investerare. Dialogerna 
har lett fram till att vi erhållit intresse av att gå vidare i processen med två av 
de större aktörerna med potential att hjälpa oss dels med att få in kapitalet för 
A-rundan men också för kommande B-runda samt IPO. Till detta måste vi också 
hitta en eller flera parter som kan leverera inlåning, s k ”kreditlina” i enlighet 
med den finansiella planen. Planen är efter IPO att primärt använda inlåning som 
komplement till bolagets egna kapital för utlåningen. 

Bolaget har också signat upp fyra personer som utgör ett s k Advisory 
Board. Kompetenserna består av en välkänd entreprenör inom Fintech, 
en serieentreprenör med lång erfarenhet av bolagsbyggande och 
kapitalanskaffning, en affärsledare med gedigen erfarenhet inom Venture 
Capital/ Private Equity och Fund Management samt en CXO inom Riskhantering, 
Kreditanalys och Kreditportföljhantering.

Advisory Board ska agera rådgivare till Styrelse och Ledning i Divide med fokus 
på Kapitalanskaffning, stark Bolagstillväxt och överlägsen Riskmanagement.

Tjänsten Divide är i full drift och helt fungerande så vi står nu redo för att skala 
upp enligt plan då kapitalet från A-rundan kommer på plats.

Hälsningar, Divideteamet

- A-rundan om totalt 250 
MSEK är inledd
 
- 10-talet investerarmöten 
genomförda under 
inledningen av det nya 
året och vi har intresse
från två aktörer avseende 
anskaffningen av vårt 
planerade behov av 
emissioner inklusive IPO
 
- Advisory board etablerat

- Över 900 spontana 
föranmälningar till 
tjänsten, utan att vi 
marknadsfört tjänsten
överhuvudtaget

- Föranmält intresse 
motsvarande cirka 100 
miljoner utlånat kapital
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För mer information, kontaka vVD Stefan Holm, stefan@getdivide.se


