
 

Storytel förvärvar den digitala tidningsprenumerationstjänsten Ztory 
Digitala morgontidningar, kvällstidningar och magasin. Nu breddar Storytel, svensk 
marknadsledare på digitala bokupplevelser, sin produktportfölj genom förvärvet av 
Ztorylabs AB (“Ztory”). Den 31 januari 2019 har Storytel AB (publ) (”Storytel”), genom 
det operativa svenska helägda dotterbolaget Storytel Sweden AB förvärvat och tillträtt 
100% av aktierna i Ztory. 

Ztory grundades 2013 av Nima Samimi, Staffan Svantesson, Daniel Malmqvist och Martin 
Samami och är en digital prenumerationstjänst för primärt tidningar och magasin men har 
även en bra användarupplevelse för digitala barnböcker. För 99 kronor i månaden kan 
kunder läsa obegränsat med innehåll i Ztory-appen.  

"Jag har träffat Nima och Ztory-gänget till och från de senaste åren och vid varje möte 
imponerats av deras stora kunskap och passion för kundupplevelsen. Därför känns det helt 
naturligt att bredda vårt redan marknadsledande kunderbjudande med både färgglad läsning 
och nyhetspuls, som ett självklart komplement till ljudbokslyssnandet", säger Storytels VD 
Jonas Tellander. 

Nuvarande VD för Ztory Daniel Malmqvist, kommer vara fortsatt anställd i Storytel-koncernen 
och driva Ztory i dess nya konstellation. Grundaren Nima Samimi och tidigare CTO Martin 
Samami kommer finnas tillgängliga genom konsultavtal, för att få en bra övergång och 
integrering med Storytel. 

“Sedan Ztorys begynnelse har vi alltid inspirerats av Jonas och Storytels resa. Därför är det 
extra roligt att nu få bidra till Storytels position som det starkaste läs- och lyssningspaketet 
på marknaden. Samtidigt är det meningsfullt att öka exponeringen för god journalistik och 
bidra till att vända tidningsupplagornas negativa trend genom att tillgängliggöra e-tidningar 
och magasin till Storytels hundratusentals betalande prenumeranter”, säger grundare av 
Ztory, Nima Samimi.  
 
Det senaste reviderade räkenskapsåret omsatte Ztory 5,4 MSEK och gjorde ett resultat efter 
finansnetto om ca -3 MSEK. Huvudägarna består av grundare Nima Samimi, Daniel 
Malmqvist, Wingefors Venture AB och Almi Invest Norra Mellansverige AB. och totalt finns 
det tretton säljare. Parterna har kommit överens om att inte uppge köpesumman. 
Köpeskillingen kommer inte ha en väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning 
eller kassa och har erlagts kontant vid tillträde av aktierna.  
 
För mer information, kontakta: 
Jonas Tellander 070 261 61 36 
Nima Samimi: 0735 06 56 29 
 
FNCA Sweden AB är Storytels certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399. 
 
 



 
 
Om Storytel 

Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming           
erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i               
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade           
Arabemiraten, Turkiet, Italien, Mexiko och Bulgarien I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och             
Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns            
bokförlagen Norstedts, Massolit, Printz Publishing, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren             
och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


