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Göteborg den 22 februari 2022 

JCE investerar i Nordic SeaFarm 

JCE investerar i det svenska foodtech-bolaget Nordic SeaFarm. Nu ska bolaget skala upp sina tångodlingar i 

havet längs den svenska västkusten med visionen att bli störst i Europa på växtbaserad mat från havet.  

Bolaget grundades 2016 av ledande experter inom marinbiologi från Göteborgs Universitet och Kungliga 

Tekniska Högskolan.  

Nordic SeaFarm har utvecklat en unik metod för odling av växtbaserade grödor skalbart i havet, och säljer i 

dagsläget produkterna sockertång och havssallad till flertalet Michelinrestauranger och innovativa 

livsmedelsproducenter i Sverige. Råvaran räknas som en ’superfood’ och används främst som en klimatsmart 

smaksättare och näringsgivare, och bolaget ser en ökande efterfrågan på växtbaserade produkter från havet.  

Investeringen ska möjliggöra utbyggnad av odlingskapaciteten till havs, från dagens 30 ton, till över 300 ton per 

år och kommer även hjälpa bolaget att accelerera produktutveckling av råvaran för att göra den ännu mer 

tillgänglig för en bredare publik. Nordic Seafarm siktar på att ta en ledande position i premiumsegmentet, där 

Nordsjöns kalla och näringsrika vatten ger bolaget unika förutsättningar att effektivt odla tång med hög kvalitet 

och skalbarhet jämfört med andra europeiska länder.  

Bland övriga investerare finns bolag som Almi Invest och Kale United, men även affärsänglar som 

styrelseproffset Magdalena Gerger och stjärnkocken Thomas Sjögren. 

“Nordic SeaFarm har en unik kompetens och odlingsmetod som möjliggör en skalbarhet som vi tror kommer 

vara gynnsam för såväl bolagets utveckling som ha ett positivt hållbarhetsbidrag till planeten. Som långsiktiga 

investerare är vi glada att vara delaktiga i ännu en investering inom foodtech och hållbarhetsområdet ”, säger 

Sofia Karlsson, Investment Director på JCE. 

”Vi är väldigt glada att få in JCE som en stark och passionerad ägare som bidrar med långsiktighet och 

erfarenhet av skalbart bolagsbyggande, vilket vi hoppas kommer hjälpa bolaget att snabbare nå våra mål”, 

säger Simon Johansson, VD för Nordic SeaFarm.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Carl Backman Sofia Karlsson Simon Johansson 
VD, JCE                    Investment Director VD, Nordic SeaFarm 
+46 703 97 90 05 +46 703 48 46 88 +46 720 19 21 83  
cba@jce.se ska@jce.se simon.johansson@nordicseafarm.com     

Om JCE 

JCE är ett privatägt, diversifierat investmentbolag med säte i Göteborg. JCE har en stark historia av att skapa framgångsrika företag sedan starten 1971 och har 

idag via sina innehav drygt 5 000 anställda runt om i världen. JCE investerar både i noterade och onoterade bolag och har en bred investeringsportfölj med 

företag bland annat inom produkt/industri, digitaliseringstjänster och mjukvara. www.jce.se 

Om Nordic SeaFarm 
Nordic SeaFarm är ett svenskt foodtech-bolag och en av Europas ledande producenter av växtbaserade grödor från havet. Bolaget samarbetar med flera av 

Skandinaviens bästa restauranger och livsmedelsföretag för att ständigt utveckla nya smaker, rätter och produkter i omställningen mot en mer hållbar 

livsmedelsproduktion.  
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