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Introduktion till Verdane Capital

» Verdane Capital är ett Nordiskt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtbolag i norra Europa

» Startades 1985 och fokuserar på sektorerna E-handel, energi, industri och software

» Förvaltar totalt 12 miljarder SEK

» Kontor i Oslo, Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och London 

» För närvarande delägare i ca 100 bolag varav 24 e-handelsbolag

» Har sedan starten investerat i över 300 bolag
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Introduktion till Verdane Capital

Sektorer & ett urval av portföljbolag

E-handel Software Energi Industri

Verdane Capital i korthet
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Logistikaspekter i våra portföljbolag
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Logistik i våra portföljbolag

KostnadStandard LagerstorlekPrioritet

» På Verdane arbetar 

vi väldigt aktivt 

med att optimera 

våra portföljbolags 

logistiklösningar

» Generellt väldigt 

ojämnt hur mycket 

fokus ägare lägger 

på logistikfrågor

» Lagerstorlek och 

höjd varierar stort 

mellan våra bolag

» Takhöjd för lager 

mellan 2.1-18 meter

» Bolag som överväger 

att installera 

Autostore i framtiden 

(e.g. Boozt) har 

vanligen ~12m i 

takhöjd 

» Att logistiken 

fungerar felfritt är 

en hygienfaktor

» Måste erbjuda 

snabb leverans för 

att vinna kunder. 

Vissa konsumenter 

går in på Best & 

Budbees hemsidor 

för att enbart välja  

leverantör därifrån

» Kring 18% av 

omsättningen i 

hyreskostnad i snitt 

svensk butik

» Lagerhyra för 

online retail är 

kring 1% av 

omsättningen

» Stor variation i pris 

per kvm- allt mellan 

70-1,100kr/kvm
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E-handel av matvaror präglas av låga marginaler där 
plockkostnaden står i fokus
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SEK; Procent

Logistikcase- Mathem och Outnorth

» Pris: 1100 kr

» Antal produkter: ~50 st.

Snittorder i Sverige 

Täckningsbidrag (hög) Täckningsbidrag (låg)

165

770

Utkörning

77

Plock

1,100

88

Snittorder KSV Rest

220

-44

770

1,100

154

» Bruttomarginal: 30%

» Plockkostnader: 8-20%

» Utkörningskostnader: 7-14%

Direkta kostnader



Case exempel nuvarande portföljbolag
- Mathem
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Logistikcase- Mathem och Outnorth

Mathem i korthet

» Startades 2006, och har växt till Sveriges största matbutik online

» Över 1500 anställda, varav över 90% i lager och logistik

» Erbjuder hemleverans till >20 städer (inkl. Sveriges största tätorter)

» Leveranstid typiskt till dörr inom 24 timmar

» 6 lager i Malmö, Göteborg och Stockholm

» Storlek på lager: 500-20000kvm (totalt ca 40000 kvm)

» Lagersystem: Consafe Astro (pick by voice med 6 zoner)

Mathems logistikutmaning

Situation när Verdane kom in som ägare (2010)

» Dåvarande lager:

o Plock i 1 Ica butik

» Största utmaningar: 

o Slut på lager och felplock (butik)

o Kapacitet (skulle inte funka på sikt)

o Få ner plockkostnader vid ökad oms.

» Nya krav på lagret:

o Så nära Hötorget som möjligt

o Lika mkt parkering som lageryta

o Väldigt osäkert vad framtida behov skulle 

vara

Situation idag- ändringar och lärdomar från start? 

» Lagersetup:

o 2 huvudlager med fullt sortiment och lite 

mindre med crossdocking

» Utmaningar:

o Främst att få ner kostnaderna (nu 13-

14% av omsättningen)

o Fortsatt förbättra kunderbjudandet 

(snabbare leverans, kortare intervall etc)

» Framtiden:

o Fortsatt utvärdering av olika sorters 

automation, men i en dynamisk omvärld



Case exempel tidigare portföljbolag
- Outnorth
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Logistikcase- Mathem och Outnorth

Outnorth i korthet

» Startades 2005, idag en av Nordens ledande friluftbutiker på nätet

» ~70 anställda 

» Majoriteten av leveranser inom Sverige, men kunder även i 

Danmark, Norge och Tyskland

» Fysiska butiker i Kalmar samt i Växjö där även lagret ligger

» Storlek på lager: 8000kvm

» Lagersystem: NAV WMS modul 

Outnorths logistikutmaning

Situation när Verdane kom in som ägare (2010)

» Dåvarande lager:

o 300kvm med 1 port

» Största utmaningar: 

o Proppfullt

o Svårt att hitta

» Nya krav på lagret vid senaste flytten:

o Utrymme att växa

o Kostnad

o Bindningstid (stora osäkerheter om 

länder, sortiment, automation mm)

o Last pick up med Posten

Situation idag- ändringar och lärdomar från start? 

» Flyttade till lager i Kalmar till Växjö (2014)

o Närhet till postens omlastningscentral i 

Alvesta underlättar distributionen

o Fanns inga alternativ i Kalmar utan att 

bygga

» Utmaningar:

o Har lite för mycket plats efter flera 

lyckade projekt att trycka ihop

o Inte Autostore i slutet av ägarhorisonten

» Framtiden:

o Troligen Autostore och mindre 

utrymmesbehov
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Topp 3 lagerfrågorna ur ett “ägarhatts”-perspektiv
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Topp 3 frågor Verdane ställer i val av lager

1

2

3 Hur konstruktiv och samarbetsvillig verkar hyresvärden?

o Det går aldrig att stipulera allt i avtal

• A och O att hitta en god partner som kan hantera situationer som dyker upp med längst vägen

o Vi tar alltid referenser om hur hyresvärden hanterat tidigare kundrelationer- ryktet är väldigt viktigt

Hur kort avtalslängd kan vi få till?

o Korta avtal är extra viktigt om det inte finns utrymme att växa i lokalen

• Finns det utrymme att växa kan 5-10 års kontrakt gå, men oftast siktar vi på ~3 år och betalar 

lite mer för tillväxtmöjlighet

o Betydelsen av avtalslängd beror på vem vi ser som framtida köpare av bolaget

• För bolag som ska noteras (e.g. Boozt, Mathem) är det mindre viktigt FÖRUTSATT att det finns 

option för utbyggnad så man kan växa på samma plats

• För mindre bolag där köparen kan vilja flytta lagret till sig är det viktigt att inga ha långa avtal 

3PL med ”giftpiller” i avtalen, som e.g. Brandos och Lekmer hade  

Lever lokalen upp till våra krav på fysisk layout?

o Standardkriterierna måste vara uppfyllda – antal kvm och skick 

o Antalet portar och möjligheten att utöka antalet portar

• Ett vanligt problem vi stöter på är att det är för få portar och av olika skäl svårt att öppna fler

o Takhöjd- vill vi ha möjlighet att installera Autostore framöver krävs takhöjd på ~12m
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