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Cinder investerar i JumpYard, en av Sveriges största operatörer av trampolin- och
aktivitetscenter, och blir därmed minoritetsägare vid sidan av bolagets grundare. JumpYard har
sedan starten 2017 vuxit kraftigt genom etablering av nya parker och vidareutveckling av
befintliga. Med Cinder som delägare ges JumpYard finansiella resurser och kompetens som
möjliggör för bolaget att accelerera tillväxten.
Cinder Invest AB (“Cinder”) och JY Holding AB (”JumpYard”) meddelar att de idag har ingått ett avtal
där Cinder kommer att tillskjuta eget kapital och därmed bli en minoritetsägare i JumpYard.
JumpYard grundades 2017 och har sedan dess öppnat 7 trampolinparker i Sverige och ytterligare en i
Danmark. Utöver dessa öppnar bolaget inom kort två nya parker och planerar därtill ett flertal ytterligare
nyetableringar. Bolaget kombinerar rörelse och nöje genom att erbjuda aktiviteter såsom trampoliner,
skyriders, klättring och höghöjdsbanor. Bolagets huvudkontor är baserat i Barkarby och koncernen har
ungefär 270 anställda.
JumpYard står inför en stark förväntad tillväxt främst driven av etablering av nya parker. Restriktionerna
pga Covid-19 har föranlett att antal besökare har begränsats. Trots detta har bolaget, med en flexibel
kostnadsbas, klarat sig förhållandevis väl. Cinders investering syftar till att ge bolaget finansiella
resurser för att kunna accelerera bolagets tillväxtplan, bland annat genom etablering av ett flertal nya
parker.
”Vi är väldigt imponerade över det bolag som Pelle och Anders med team har byggt upp på kort tid.
JumpYard är ett välskött företag som erbjuder en unik upplevelse för både barn och vuxna genom att
kombinera rörelse, sport och nöje. JumpYard har kontinuerligt utvecklat sitt koncept och har en
beprövad modell för att etablera nya parker som når lönsamhet på kort tid. Vi ser fram emot att fortsätta
utveckla bolaget tillsammans med Pelle och Anders”, säger Carl Christensson, Investment Director på
Cinder.
”Idag har vi nöjet att välkomna Cinder Invest som ny delägare i JumpYard. Cinder möjliggör genom
kapital och kompetens JumpYards fortsatta expansion, i och utanför Sverige. Med ett flertal nya
parker om året ska vi tillsammans förverkliga JumpYards långsiktiga ambition - att bli Sveriges näst
största sport sett till mängd rörelse, förbi innebandyns 5 miljoner årliga aktivitetstimmar”, säger Pelle
Möller, VD på JumpYard.
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Om JumpYard
JumpYard startades med visionen att göra sunda affärer som leder till något gott. Med ”mer än en
trampolinpark” som devis har 8 parker öppnats sedan 2017 med fortsatt expansion och
konceptutveckling på agendan. Istället för att designa mjukvara för att maximera skärmtid, så
designar JumpYard fysiska miljöer för människor i alla åldrar. Hoppa, klättra, flyg, rulla, passa eller
skjut! JumpYard bidrar genom rörelse till en hälsosammare och gladare värld. Grundare är Anders
Karlberg, Pelle Möller, Peter Schrewelius och Local Market Group.
Mer info: www.jumpyard.se
Bildmaterial: www.jumpyard.se/pressrum

Om Cinder Invest
Cinder Invest är ett JV mellan AFA, AMF, FAM, Fjärde AP-fonden och SEB. Cinder Invest ska
investera i livskraftiga svenska företag för att hjälpa dem överbrygga de negativa ekonomiska
effekterna av pandemin samtidigt som de ser goda möjligheter för utveckling. Företagen ska ha haft
en dokumenterad god lönsamhet före covid-19 samt en långsiktigt hållbar och lönsam affärsmodell
efter pandemin och därmed kunna generera en marknadsmässig avkastning på Cinder Invests
investering. Cinder Invest gör minoritetsinvesteringar som stöttar existerande ägare och baserar
investeringarna på den existerade styrelsens och ledningens planer.
Mer info: www.cinderinvest.se

