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Delphi rådgivare när Industrifonden och Balderton investerar i Soundtrack Your Brand

Advokatfirman Delphi har biträtt Stiftelsen Industrifonden och det brittiska riskkapitalbolaget
Balderton Capital i samband med deras investeringar i Soundtrack Your Brand. Den totala
finansieringsrundan uppgår till 22 miljoner dollar, motsvarande 197 miljoner kronor. Tillsammans
med Stiftelsen Industrifonden och Balderton Capital deltar även flera av de befintliga ägarna Telia,
Northzone, Creandum, H&M-familjen Persson och Jörg Mohaupt i investeringen.
Soundtrack Your Brand levererar en streamingtjänst som låter butiker och restauranger spela musik
för kunder till 100 länder runt om i världen. Spotify, som riktar sig till konsumentmarknaden, är
storägare i Soundtrack Your Brand.
Delphis team bestod av ansvarig partner Anders Lindström med huvudsakligt biträde av Emma
Dansbo och Caroline Sundberg (senior associates) och Jeppa Persson (associate). Därutöver har ett
stort antal medarbetare på Delphi varit delaktiga i arbetet.
För mer information om finansieringsrundan, Soundtrack Your Brand, Stiftelsen Industrifonden och
Balderton Capital, se pressmeddelande från Soundtrack Your Brand.
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

