
Bookman tar in 7,3 miljoner i ny 
kapitalrunda med Spiltan som ny 
storägare 
 

Bookman Urban Visibility, som räddar liv i trafiken med prisbelönt skandinavisk 

design, har genom en nyemission via Pepins tagit in 7,3 miljoner. 

Investmentbolaget Spiltan blir i samband med nyemissionen ny storägare i 

Bookman. Med det nya tillväxtkapitalet ska bolaget nu expandera via nya 

distributörer, online och utöka produktportföljen.  

  
Prisbelönt skandinavisk design 

Det hela började som en trafiksäkerhetskampanj med gratis cykellysen för studenter som ett 

sidoprojekt när grundarna David Axelsson och Victor Kabo studerade Industriell Ekonomi vid 

Linköpings Universitet. Idag skapar Bookman Urban Visibility produkter för att synas i trafiken med 

prisbelönt skandinavisk design. I produktportföljen finns såväl cykellysen, pannlampor och reflexer och 

produkter för cyklister, löpare och gångtrafikanter. Visionen är att rädda liv och bli störst i världen på 

produkter för att synas i trafiken. 

 

Bookman säljer inom många olika butikssegment med kunder som Naturkompaniet, Apoteket AB och 

Designtorget i Sverige, men återfinns även i premiumbutiker som MoMA i New York och Le Bon 

Marché i Paris. Företaget har även försäljning via egen e-handel och har gjort samarbeten med såväl 

Emporio Armani som Craft Sportswear. 

 

Bookman stänger framgångsrik kapitalrunda med Spiltan som ny storägare 

Bookman som siktar på att växa med lönsamhet och som haft en stark tillväxt under 2021 har nu 

framgångsrikt avslutat en emission på 7,3 MSEK. En av de nya ägarna är Investmentbolaget Spiltan 

som investerar 3 MSEK i kapitalrundan som skett via plattformen Pepins. Nya ägare är även bolagets 

ambassadörer: OS-medaljören i triathlon - Lisa Nordén och svenska rekordinnehavaren på Maraton, 

Mustafa ”Musse” Mohamed. 

 

Även befintliga ägare däribland serieentreprenören Stefan Ytterborn deltar i emissionen. Med det nya 

tillväxtkapitalet i ryggen tar Bookman nästa steg mot målet att bli det ledande varumärket inom 

säkerhet för oskyddade trafikanter. 

  
“Det är glädjande att så många delar vår framtidstro och vision om att rädda liv i trafiken trots det tuffa 

marknadsklimatet vi befinner oss i idag. Säkerhet är ju något som alltid är relevant och inte minst om 

vi kan göra det till något spännande.”  

- David Axelsson, Grundare/VD. 
 

Genom att teckna nya avtal med nya distributörer och butikskedjor, stärka satsningen online och utöka 

produktportföljen avser Bookman under 2023 kunna öka försäljningen och sin geografiska 

närvaro. Redan existerande avtal med distributörer i UK, Frankrike, Spanien, Benelux, Tjeckien och 

Schweiz har nyligen kompletterats genom ett avtal med amerikanska Quality Bicycle Products (QBP), 

en av de största distributörerna inom cykelsegmentet i USA. 

 

”Kapitalrundan ger oss helt nya möjligheter att stärka vårt team inom såväl marknad, försäljning och e-

handel, men inte minst kommer vi kunna öka takten på vår produktutveckling och lägga grunden för 



det bolag vi vill vara om ett par år.” 

- Victor Kabo, Grundare/Brand Manager. 

 
Om Bookman Urban Visibility 
Bookman skapar inspirerande synlighetsprodukter med en minimalistisk design för cyklister, löpare 

och fotgängare som behöver se och synas i trafiken. Med stort fokus på detaljer, kvalitet och säkerhet 

har designen ett mål: att göra alla synliga i trafiken och förhindra olyckor.  

 
Baserat i Stockholm, bygger Bookman på arvet från svenska säkerhetsmedvetna varumärken men 

finner också inspiration i traditionerna med minimalistisk, funktionell skandinavisk design och innovativ 

teknik. 

 
Bookman ägs till övervägande del av grundarna: Victor Kabo och David Axelsson. I ägarlistan finns 

sedan tidigare Stefan Ytterborn (grundare till POC och CAKE) och Jellyfish Invest. 

 
För ytterligare information kontakta: 

Victor Kabo  

Grundare/Brand Manager 

Email: victor@bookman.se 

Tel: +46(0)703 65 37 05 

mailto:victor@bookman.se

