
 

Pressmeddelande  

VO2 Cap köper 25% av aktierna i tech-plattformen Zalster AB 
 
VO2 Cap Holding AB (publ) har idag ingått avtal gällande förvärv av 25 % av aktierna i Zalster AB, samt en 
option om att köpa resterande 75 % av aktierna i Zalster inom 30 månader. Zalster är en av 
Skandinaviens främsta optimerare av annonsköp främst på Facebook, Instagram och Tiktok. 
Köpeskillingen för 25 % av aktierna i Zalster uppgår till 1 MSEK och om VO2 väljer att förvärva resterande 
75 % av aktierna blir köpeskillingen 45 MSEK, baserat på en bolagsvärdering om 60 MSEK. 50 procent ska 
då erläggas kontant och 50 procent ska erläggas genom nyemitterade aktier i VO2.  

Publiceringsdatum: Stockholm, 14 september, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ) 

Zalster är ett Skandinaviens av främsta bolag när det kommer till tech-baserad annonsering i sociala 
medier. Bolaget arbetar främst inom Meta (Facebook and Instagram) men även Snapchat, Tiktok och 
Pintrest.  Bolaget är grundat av entreprenörerna Nathanael Andersson, Albin Stöp och Antonios 
Kioksoglou och har sitt säte i Göteborg. Med sig sedan tidigare har Zalster flertalet välrenommerade 
investerare så som Alexander Hars, Wellstreet med Mikael Wintzell i spetsen samt investerarprofilen 
från Draknästet, Lena Apler.  
 

”Det ska bli utmanande och spännande att vara med och bygga 'Social Media'-benet inom VO2-
koncernen och vi är väldigt glada över att nu äntligen bli del av VO2-familjen!”, säger Nathanael 
Andersson, VD för Zalster. 

 

Zalsters tekniska och egenbyggda teknikplattform låter annonsörer och byråer optimera sina kampanjer i 
realtid. Plattformen levererar även realtidsrapporter för att förenkla uppföljning och optimering av hur 
kampanjer presterar. Zalsters försäljning sker delvis genom SaaS-intäkter i plattformen, men även genom 
att hjälpa sina kunder köpa sociala medieannonser, samt hantera kundernas egna annonskonton i helhet. 

 

Under en längre tid har Zalster letat efter en bra partner för att expandera och skala bolaget samt stärka 
sin strategiska position på marknaden, och det är här VO2 kommer in i bilden. 

 

”Vi breddar nu vår bolagsgrupp med en kvalitativ investering i Zalster. Vi ser tydliga kommersiella synergier 
mellan Zalster och flera av våra dotterbolag, vilket gör detta minoritetsförvärv intressant för ytterligare 
värdeskapande. Och när det sker så kan vi förvärva hela bolaget på sikt. Zalster har en unik plattform som 
är lättöverskådlig och effektiv när man som kund vill följa och optimera sina annonsköp i sociala medier. 
Vi är övertygade om att vi inom VO2 kan bidra till att skala den här affären internationellt och vi ser fram 
emot att få jobba med teamet inom Zalster med en stark expansion och tillväxt i sikte ”, säger Bodil 
Ericsson Torp, VD för VO2.  



 

 

"Vi är mycket nöjda med att få in VO2 som strategisk investerare. VO2 har den kommersiella kraft Zalster 
söker och det bäddar för en spännande tillväxtresa.", Alexander Hars, styrelseordförande för Zalster.  

 

“Wellstreet is really excited about Zalster's next chapter within the VO2 ecosystem. VO2 is 
the perfect new partner for Zalster. After building a leading service within Paid Social, Zalster can now 
scale to the next level with VO2 as an additional strategic investor”, säger Jessica Rameau, Partner & 
Fund Manager på Wellstreet. 

 

Eric Gisaeus som en av grundarna i VO2 kommer ta plats i styrelsen i Zalster och även arbeta aktivt med 
att forma bolaget för lönsamhet och tillväxt. 

 
För mer information: 
 
Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)  
Tel: +46 (0)76 610 20 10 
E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se  
 
Nathanael Andersson, VD Zalster AB  
Tel: +46 (0)73 512 32 67 
E-mail: nathanael.andersson@zalster.com 
 
 
 

Om VO2  
 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med 
tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB 
www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.  
 
VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på 
www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, 
info@amudova.se.  
 
 

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för 
offentliggörande den 14 september 2022. 
 


