Open Payments tar in 30 MSEK i såddrunda från
Industrifonden
Ambitionen är att bli en ledande plattformsleverantör i EU och skapa ett ekosystem för Open
Banking
Stockholm, augusti 2020: Det svenska FinTech-bolaget Open Payments fyller på kassan
med ytterligare 30 MSEK i en såddrunda ledd av Industrifonden där befintliga
investerare som Brightly Ventures, Luminar Ventures och ängelinvesterare också
deltar. Kapitalet ska användas för att fortsätta växa teamet och etablera plattformen
på den nordiska och europeiska marknaden.
Svenska fintech-bolaget Open Payments tillhandahåller en av de ledande Open Bankingplattformarna i Norden och är licensierade av Finansinspektionen. Plattformen är baserad på
EU-direktivet PSD2 och är en modulär och öppen plattform som möjliggör för företag att
säkert, enkelt och effektivt koppla upp sig mot banker och andra finansiella institut och
genomföra finansiella tjänster via så kallade APIer.
Open Payments möjliggör för företag att på ett enkelt sätt integrera med Open Payments
plattform och utveckla sina egna produkter med finansiella tjänster som exempelvis
kontoinformation och betalningsinitieringar. Detta möjliggör för företag att helt kunna skapa
sin egen användarresa och kundupplevelse. Plattformen kan i framtiden fungera som ett
ekosystem för Open Banking, där tredjeparsleverantörer och partners tillsammans kan
utveckla finansiella tjänster.
Open Payments kombinerar de traditionella affärsmodellerna inom FinTech och BigTech.
Open Payments är å ena sidan licensierat av FI för att kunna tillhandahålla finansiella
tjänster, men samtidigt är själva plattformen mer lik en BigTech-affärsmodell, med dess
öppenhet och modularitet. Plattformen erbjuder inte bara öppna APIer, utan också egen

utvidgning, öppenhet och modularisering för företag och utvecklare att bygga sina unika
kunderbjudanden.
"Jag tror att BigTechs kommer att ha en stor inverkan på hur vi utför finansiella tjänster i
framtiden, men det kräver också traditionella FinTechs, och genom att överbrygga klyftan
mellan dem har vi en möjlighet att erbjuda våra kunder en flexibel lösning", säger Jonas
Kjellin, grundare och VD på Open Payments.
Open Payments har lanserat sina tjänster i Sverige och Finland med en stark bas av kunder
som har byggt sina egna Open Banking-lösningar i Open Payments plattform. Företaget
planerar att fortsätta expandera till fler marknader över hela Norden och EU i slutet av året.
Grundarteamet för Open Payments består av Louise Brandt, CCO, med erfarenhet från
iZettle där hon hade flera ledande befattningar och VD Jonas Kjellin, med bakgrund från
startup-scenen i USA och många år på Microsoft. Grundarteamet har en kombinerad
erfarenhet från FinTech och BigTech, vilket harmonierar med Open Payments vision och
strategi.
Open Payments genomförde senast en investeringsrunda på 13 MSEK i maj 2019. Genom
den nya finansieringen kommer Open Payments fortsätta att växa teamet och utveckla
plattformen för att driva och möjliggöra Open banking på de nordiska och europeiska
marknaderna.
”Open Payments tekniska plattform gör det enkelt för företag att ta del av den enorma
affärsutvecklingspotential som Open Banking innebär för små och stora företag. Det är
dessutom roligt att hitta ett så starkt grundarteam med lång internationell erfarenhet här på
den lilla svenska marknaden. Jag ser fram emot att arbeta med ett ungt, agilt bolag som
med genialisk teknisk enkelhet ger kunderna en gynnsam frihet och flexibilitet i sina Open
banking-erbjudanden”, säger Anna Ljungdahl, Investment Manager på Industrifonden.
För mer information eller pressrelaterade frågor, press@openpayments.io
###
Om Open Payments Europe
Open Payments Europe är ett svenskt riskkapital-finansierat fintech-bolag som via sin unika
plattform för utvecklare och tredjepartsaktörer erbjuder en banbrytande ”Platform as a
Service” (PaaS) infrastruktur som krävs för att Open Banking ska bli verklighet. Grundat
2017, och med kontor i Stockholm, är Open Payments sikte inställt på att bli navet i det nya
ekosystemet för Open Banking. Läs mer på https://openpayments.io
Om Industrifonden
Industrifonden är en nordisk venture capital-fond baserad i Stockholm. Industrifonden
investerar i banbrytande teknologier och vetenskapsbaserad innovation - morgondagens
industri. För mer information, gå in på www.industrifonden.com

