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Eniro fortsätter renodling och tecknar 
avsiktsförklaring gällande avyttring av Eniro På Sjön 
till Skippo 

Eniro Sverige AB (publ) (”Eniro”) meddelar idag att man tecknat en avsiktsförklaring om att 
avyttra Eniro På Sjön till Skippo AB (uät). Transaktionen förutsätter ingående av ett bindande 
överlåtelseavtal, om ett sådant ingås är avsikten att slutföra transaktionen månadsskiftet 
augusti/september 2022.   

Med Eniros nya investeringar i kärnverksamheten inom Marketing Partner blir Eniro På Sjön 
en plattform som hamnar utanför de strategiska områden som Eniro har identifierat som 
högpotentiella och som syftar till att stimulera långsiktig tillväxt och ökad kurrenskraft för 
bolaget. Med beslutet att avyttra Eniro På Sjön blir den kvarvarande verksamheten i linje med 
de målsättningar som finns att öka närvaro på marknaden och fokus från organisationen kan 
ostört läggas på Eniros viktigaste affärsområden.  
 
Skippo är ett svenskt BoatTech bolag som grundades 2022 med ambitionen att bli den 
ledande, digitala tjänsteplattformen för nordiskt båtliv. En publik lansering av tjänsten är 
planerad till 2023. Genom att bygga ett ekosystem av tjänsteleverantörer – genom 
samarbeten men även genom strategiska förvärv – vill Skippo skapa ett avsevärt mycket 
enklare, säkrare och mer hållbart båtliv och båtägande. Med sin position på marknaden och 
räckvidd om närmare en halv miljon användare är Eniro På Sjön ett nyckelförvärv.  
 
Eniros VD och koncernchef Hosni Teque-Omeirat, ”Skippo har ett urstarkt team med en tydlig 
vision, en solid affärsplan och bra investerare. Vi ser fram emot att vara med på den resan och 
se Eniro På Sjön vidareutvecklas i en ny kontext samtidigt som ser vi att vårt delägande i Skippo 
kommer generera en mycket attraktiv avkastning över tid. Vår resa mot ett renodlat Eniro 
fortsätter i ett högt tempo.”  

”Vi är otroligt glada att vi får chansen att förvärva Eniro På Sjön och ta tjänsten till nya höjder 
som en del av vårt koncept inom Skippo. Jag är själv frekvent användare av appen så det har 
varit en dröm att få in På Sjön som en pusselbit i vår verksamhet”, fortsätter en av Skippos 
grundare och VD, Fredrik Oscarson  

En genomförd transaktion skulle göra Eniro till huvudägare i Skippo AB med 40% av 
aktiekapitalet. Transaktionen omfattar även optioner att avyttra motsvarande 87,5% av 
Eniros totala innehav som ger en indikativ värdering om 120 MSEK. 

För mer information, vänligen kontakta:  
Hosni Teque-Omeirat, Verkställande direktör och koncernchef, Mob: +46 70-225 18 77, 
hosni.teque-omeirat@eniro.com 
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