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Spar Nord og SEED Capital investerer millionbeløb i digital sparegris
Den danske fintech startup ERNIT har netop fået en million-indsprøjtning. Pengene
kommer fra Danmarks største early-stage venturefond, SEED Capital, samt en af landets
største banker, Spar Nord. Sidstnævnte begrunder investeringen med ERNITs
vidtrækkende perspektiver for at give børn sunde finansielle vaner.
Den lille danske startup ERNIT har netop fået frisk kapital ind i virksomheden. Investeringen
kommer fra venturefonden, SEED Capital, og landets sjettestørste bank, Spar Nord. Sidstnævnte
investerer ikke alene et millionbeløb i ERNIT, men vil også spille en aktiv rolle i lanceringen af
produktet i Danmark.
- Det er et ønske-scenario for os. Vi får den nødvendige kapital til at optimere produktet, men vi får
også en progressiv bank som partner, der med omkring 400.000 kunder og en ambitiøs digital
strategi kickstarter lanceringen her i Danmark. Det kan næsten ikke blive bedre, siger ERNITs adm.
direktør Søren Nielsen.
Investeringen fra SEED Capital og Spar Nord beløber sig i alt til fem millioner kroner, og dermed er
vejen - ifølge Søren Nielsen - ikke bare banet for lanceringen i Danmark, men også for at skalere
løsningen uden for landets grænser.
Fintech i særklasse
At ERNIT er en af landets mest innovative fintech-virksomheder, blev bekræftet i sommer, da
ERNIT deltog i et af verdens mest prestigiøse accelerator-programmer i New York i form af
Techstars. Ud af et felt på flere end 1.000 virksomheder var den danske startup en blandt bare 10
virksomheder, som slap gennem nåleøjet og dermed blev en del af et 3 måneder langt
udviklingsprogram med mentorer fra blandt andre Microsoft, Amazon og Google. ERNIT har
desuden netop gennemført et pilot-projekt med en af verdens største banker, nemlig Barclays i
England.
- Vi er ikke i tvivl om ERNITs potentiale, og hele idéen med at udvikle et produkt, der bidrager til
børns sunde finansielle vaner, er en dagsorden, vi har arbejdet efter i mange år, siger direktør for
Kommunikation & Forretningsudvikling i Spar Nord Ole Madsen og tilføjer:
- ERNIT bringer ikke bare sparegrisen ind i den digitale tidsalder, de sætter også strøm til hele det
værdisæt og den læring, der er forbundet med at spare op. Og for os at se er det her en unik
mulighed for at bidrage til, at nye generationer får den føling med penge, som for alle parter er
værd at efterstræbe.
Champagne førte til idé
Idéen bag ERNIT blev skabt for godt fire år siden, da de tre stiftere sad rundt om et nytårsbord og
talte om, hvordan de kunne give deres børn den bedst mulige start på deres økonomiske liv. De tre
stiftere havde selv haft sparegrise som børn, men som forældre brugte de kun kreditkort eller
mobilen til at betale med. Der manglede simpelthen en opdateret version af sparegrisen – og
dermed blev ERNIT – verdens første smarte sparegris – født. Systemet er i bund og grund en app,
som er koblet op på en fysisk sparegris, og hver gang forældre, bedsteforældre og andre voksne
overfører penge til barnet, lyser sparegrisen op. Denne fysiske interaktion med digitale penge er
ifølge flere af verdens ledende eksperter nødvendig, hvis børn skal lære om penges værdi.

- Vores fokus er på nuværende tidspunkt at rulle ERNITs koncept ud i Danmark og her er Spar Nord
en rigtig god strategisk partner. Når vi har lanceret i Danmark, gør forretningsmodellen med
partnerbanker det muligt at skalere hurtigt. Skaleringspotentialet er naturligvis en betydelig faktor,
når vi vælger at investere, og her mener jeg at både forretningsmodellen og det problem ERNIT
løser har et stort globalt potentiale, udtaler Investment Manager hos SEED Capital Richard Breiter.

Fakta
Om ERNIT
ERNIT består af en fysisk sparegris og en app. Via app’en kan forældre, bedsteforældre og andre
voksne overføre digitale penge direkte fra app’en til børnenes sparegris. Sparegrisen viser dernæst
med lys og lyd, hvor tæt børnene er på deres mål – målet er blevet tastet ind i app’en og kan være
alt fra en fodbold og en dukke til en cykel eller en gave til en af bedsteforældrene. For yderliger info
se www.ernit.com
ERNIT er en dansk startup fra 2013. Bag virksomheden står de tre familiefædre Søren Nielsen (37
år), Thomas Bjerring (37 år) og Mads Tagel (46 år).
Om SEED Capital
SEED Capital er den største venturefond i Danmark inden for pre-seed og seed segmentet, og er
specialiseret i at identificere og udvikle nye og innovative teknologivirksomheder. SEED Capital har
udover ERNIT – Trustpilot, Vivino, Lunar Way, Acarix og Coinify i porteføljen. SEED Capital forvalter
i dag ca. 2,3 mia. kr. www.seedcapital.dk
Om Spar Nord
Med næsten 400.000 kunder, 1.550 medarbejdere og 58 lokale banker (filialer) over hele landet er
Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken leverede i 2015 et overskud før skat på
1.074 millioner kroner og har i 2016 lanceret en ny innovationsstrategi med navnet ”Future
Finance”. Strategien indebærer et engagement i fintech-miljøet i såvel Danmark som i udlandet,
hvor aktiviteterne koncentrerer sig i kategorierne ”Inkubation”, ”Accelerator” og ”Ventures”.
For generel information om Spar Nord se www.sparnord.dk, og for at læse mere om Spar Nords
innovationsstrategi se www.futurefinance.io.
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