Storytel förvärvar Kontentan
Den 1 februari ingår Storytelkoncernen avtal om och slutför förvärv av 100% av aktierna i
Kontentan Förlag AB. Förvärvet görs genom Storytels dotterbolag Storyside AB. Köpet är ett
led i Storytels satsning på lättillgänglig facklitteratur i det kortare formatet.
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen, men den understiger
Kontentans omsättning 2016 och betalas med kontanta medel.
“För många kan en managementbok kännas väl lång att läsa. Där fyller Kontentans innehåll
en viktig funktion, där man får de viktigaste budskapen sammanfattade som en ljudbok på 40
minuter. Det är dessutom en ljudbokskategori som idag saknas på svenska”, säger Jonas
Tellander, VD för Storytel.
Thure Eneroth som är grundare och VD på Kontentan Förlag AB, är nöjd med uppköpet:
“Det känns helt rätt att ta Kontentan vidare till nästa nivå och tillgängliggöra kunskapen för en
bredare målgrupp”, säger han. “Vårt koncept är ju att skanna marknaden efter de bästa
fackböckerna inom företagsledning, organisationsutveckling, marknadsföring och personlig
utveckling. Sedan sammanfattar vi dem på åtta sidor. Det gör att du kan ta till dig den
kunskap du behöver snabbt och lätt, vilket passar bra vid just lyssnandet av fackböcker.”
Kontentan Förlag AB startades av Thure Eneroth 1994 och har sedan dess byggt upp en
katalog med 440 förkortade managementböcker. 2016 omsatte Kontentan cirka 8 mkr med
ett nära nollresultat. Under året kommer Kontentans ljudböcker och e-böcker börja göras
tillgängliga för Storytels kunder.

För mer information:
Jonas Tellander, VD & Grundare Storytel, mobil 070-2616136, mail jonas@storytel.com
Thure Eneroth, VD & Grundare Kontentan, mobil 070-8493694, mail thure@kontentan.se

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017.

Storytel är ljudbokens variant av Spotify, och världens första tjänst för obegränsad läslyssning i
mobilen. Storytel har en offlinefunktion som gör det möjligt för användarna att lyssna på ljudböcker
även när det inte finns tillgång till mobil uppkoppling. Storytels abonnentstock växte under 2016 med
47% och hade i december 2016 360 200 betalande kunder. Under 2016 omsatte Storytel inom
affärsområdet Streaming 494 Mkr , en ökning med närmare 65% jämfört med 2015. Bolaget finns i
Sverige.

