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Göteborg den 26 september 2022 

JCE investerar i Alex&Phil AB 

JCE investerar i det svenska foodtech-bolaget Alex&Phil. Bolaget har på några år positionerat sig som en 

innovativ och hållbar utmanare inom barnmatsegmentet och ska nu skala upp för att erbjuda fler barn 

naturligt näringstät mat.  

Bolaget grundades 2015 av makarna Jenny Wessblad Hårdh och Robert Hårdh och fick namn efter parets två 

äldsta barn. Som nyblivna småbarnsföräldrar ville paret skapa ett modernt, hållbart företag som skulle förändra 

barnmatssegmentet.  

Några år senare har bolaget vuxit till närmare 30 miljoner kronor och levererar barnmat i form av måltider, gröt 

och smoothies till sex länder där Sverige idag är den största marknaden. Alex&Phils mat kännetecknas av att 

den är naturligt näringsrik, ekologisk och KRAV-märkt. Hållbarhet i alla dimensioner driver bolaget, från 

klimatsmarta förpackningar till socialt ansvar och stöd till utsatta barn.  

Investeringen ska möjliggöra att skala upp marknadsföring och försäljning, i nya kanaler och till nya marknader. 

Därutöver siktar bolaget att fortsätta utmana genom utveckling av nya produktkategorier.  

Utöver JCE investerar företagsledaren och investeraren Nicklas Storåkers i bolaget.  

“Alex&Phil har bevisat att det går att slå sig in i det traditionella och konkurrensutsatta barnmatssegmentet och 

göra det med produkter som bidrar positivt till såväl barns kostintag som hållbarhet i stort.  Som långsiktiga 

investerare ser vi fram emot att bidra till att skala bolaget och är glada att vara delaktiga i ännu en investering 

inom foodtech och hållbarhetsområdet ”, säger Sofia Karlsson, Investment Director på JCE. 

”Vi har kommit långt med ett litet team och små resurser men ser nu fram emot att ta ett stort kliv framåt 

tillsammans med en trygg och kompetent delägare som JCE. För oss har det varit viktigt att hitta en partner 

som tänker långsiktigt och prioriterar hållbarhet på riktigt, både när det gäller synen på tillväxt och affären i sin 

helhet, och det har vi verkligen fått i JCE”, säger Jenny Wessblad Hårdh, VD för Alex&Phil.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Carl Backman Sofia Karlsson     Jenny Wessblad Hårdh 
VD, JCE                    Investment Director, JCE     VD och grundare, Alex&Phil 
+46 703 97 90 05 +46 703 48 46 88     +46 733-48 44 34 
cba@jce.se ska@jce.se     jenny@alexphil.se    

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 Alex & Phil 
Alex&Phil är ett svenskt familjeföretag som vill att alla barn ska få naturligt näringsrik mat tillagad på rena råvaror. Alex&Phil har med innovativa produkter i 

hållbara förpackningar på kort tid lyckats ta sig in i en konservativ kategori dominerad av multinationella bolag. All mat från Alex&Phil är KRAV-ekologisk och 

har EU-godkända närings- och hälsopåståenden, vilket man är ensam om i branschen. 

 

 

   


