Pressmeddelande

Cykelappen MIOO stänger runda på 7
miljoner kronor.
MIOO, tjänsten som förenklar cyklandet genom att erbjuda service där man befinner
sig tar in 7 miljoner kronor i kapital. Affärsänglarna Johan Attby och Per Emanuelsson
fortsätter att investera och nya investerare är bland annat Karl-Johan Persson och
Stefan Krook via 41an Invest. Pengarna kommer att användas till vidareutveckling av
tjänsten och lansering på fler marknader med målet att bli ledande aktör inom cykel
servicetjänster.
MIOO grundades av Tomas Grönqvist, före detta tävlingscyklist och opinionsbildare
inom cykelfrågor med utgångspunkt att ge bättre möjligheter för människor att
använda sig av cykeln som transportmedel. MIOO sänker trösklarna för de personer
som tycker det är krångligt och jobbigt att fixa sin cykeln genom att erbjuda service på
ett enkelt och smidigt sätt där kunderna befinner sig. Under året 2020 har bolaget vuxit
kraftigt och har idag 5000 aktiva användare.
-

Pandemin skyndar på utvecklingen mot mer cykelvänligare städer och vi märker att
det finns en stark efterfrågan på det vi erbjuder, säger Tomas Grönqvist, vd MIOO.

-

Jag har en mycket stark tro på att Tomas och teamet kommer att skapa en helt
ny och fantastisk upplevelse runt cykelservice, som kommer bidra till att fler
väljer cykeln. Det är bra för både folkhälsan och miljön. Kul att vara med och
stötta något som man så gärna vill ska slå stort, säger Stefan Krook,
investerare och kund i MIOO.

-

Som stor MTB-fantast har jag märkt att det blivit längre väntetider vid bokning av
cykelservice. MIOO:s flexibla koncept ligger helt rätt i tiden och jag tror bolaget har
en stor möjlighet att lyckas globalt, säger David Stenmarck, investerare i MIOO och
medgrundare till Epidemic sound.

-

Vi gör cykellivet enkelt och förlänger livslängden på cyklarna. Vi är glada att våra
investerare delar vår ambition. Genom att förenkla och göra cykeltjänster mer
lättillgängliga kommer vi vara en viktig motor för att få fler att börja cykla och få ett
mer hälsosamt liv, säger Tomas.

Om investerarna
Nya investerare
41an Invest, Stefan Krook och Karl-Johan Persson
David Stenmarck, medgrundare till Epidemic sound, musikproducent
Peter Ankerst, tidigare Winefinder
Fredrik Olofsson, grundare och CEO Twig
Tidigare investerare som fortsätter investera
Johan Attby, grundare Fishbrain
Per Emanuelsson, grundare och vd Soundtrap
Jon Wimmercranz, medgrundare Bambora, nu på Steven
Kimmo Björnsson, tidigare Mat.se
Så fungerar MIOO
Ladda ned appen, välj serviceavtal eller engångsservice och välj tid och plats. MIOO fixar
din cykel inom 48 timmar.
Om MIOO
MIOO är en tjänst med ambitionen att förenkla cyklandet genom att erbjuda cykelservice där
cyklisterna befinner sig.
Hemsida www.mioo.cc
För mer information, kontakta linda@mioo.cc

