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Click&Boat, den ledande plattformen för båtuthyrning i Europa, tillkännagav idag betydande 
investeringar från fonder som tillhandahålls av Permira, ett globalt riskkapitalbolag, tillsam-
mans med  Boats Group.

	 Click&Boat	grundades	2014	och	har	sitt	huvudkontor	i	Frankrike.	Deras	unika	och	digi-
tala	plattform	matchar	båtentusiaster	med	över	40,000	båtar	på	mer	än	600	destinationer	
globalt,	vilket	gör	det	möjligt	att	hyra	båtar	enkelt	och	effektivt.	Företaget	har	genomgått	en	
signifikant	tillväxt	över	de	senaste	sju	åren	för	att	etablera	ett	tydligt,	välkänt	varumärke	och	
de	har	intagit	en	ledande	position	på	den	Europeiska	marknaden.	Click&Boat	är	stolta	över	att	
kunna	erbjuda	ett	av	det	största	utbuden	av	båtar	i	Europa,	såväl	som	den	högsta	efterfrågan	
på	dess	service	genom	oöverträffad	trafikvolym	över	hela	plattformen.

	 Genom	att	gå	samman	siktar	Boats	Group	och	Click&Boat	på	att	bli	den	största	globala	
digitala	aktören	för	fritidsbåtar.	De	två	marknadsplatserna	kommer	att	forma	ett	nära	strate-
giskt	samarbete.	Investeringen	ger	Click&Boat	resurser	att	accelerera	sin	tillväxt	och	befästa	
deras	position	som	globala	ledare.	Click&Boat	kommer	också	att	få	tillgång	till	Boat	Groups	
marknadsledande	användargrupp,	såväl	som	den	snabbt	växande	marknaden	för	båtuthyrning	
i	Nordamerika,	där	Boats	Group	har	en	etablerad	närvaro.

	 Edouard	Gorioux,	en	av	Click&Boats	grundare,	säger:	“Detta markerar en spännande 
del i Click&Boats historia och är ytterligare ett steg i vår ambition att bli den globalt ledande 
aktören på den internationella marknaden för båtuthyrning. Boats Group är en sann ledare när 
det kommer till den annonsbaserade marknaden för fritidsbåtsindustrin. Med investeringen 
från Permiras fonder har vi alla resurser och all support på plats för att kunna fortsätta växa 
och lyckas.”

	 Både	Boats	Group	och	Click&Boat	delar	övertygelsen	att	hyresmodellen	stödjer	det	
långsiktiga	välmåendet	för	den	marina	industrin,	och	uppmuntrar	till	delaktighet	i	båtlivet	
genom	att	erbjuda	ett	prisvänligt	och	tillgängligt	sätt	för	blivande	båtägare	att	uppleva	det	per-
sonligen.	Jérémy	Bismuth,	en	av	Click&Boats	grundare,	lägger	till:	“Marknaden för båtuthyrning 
är den ideala övergången till båtlivet och visar sig vara en av de mest framgångsrika vägarna 
till båtägande. Vi är glada över att bli partners med Permira och Boats Group då deras kraft 
och kombinerade kunskap om onlinemarknaden för båtar kommer att vara instrumentell då vi 
utvecklas vidare och kommer nå ännu fler kunder globalt.”

Click&Boat accelererar sin globala 
tillväxt med stor investering från
 Permira och Boats Group

https://www.clickandboat.com
https://www.boatsgroup.com/


	 Genom	detta	partnerskap,	kan	Click&Boat	utnyttja	Boats	Groups	stora	kundbas	på	
20	miljoner	konsumenter	inom	båtbranschen	varje	månad	och	fortsätta	vara	innovativa	och	
förbättra	processen	för	båtuthyrning.	Sam	Fulton,	CEO	av	Boats	Groups,	säger:	“Då intresset 
för båtvärlden fortsätter vara väldigt starkt, har det aldrig varit viktigare än nu att diversifiera -  
och förenkla - vägen till att komma ut på sjön. Click&Boats plattform gör resan att hyra en båt 
problemfri och enkel, och vi är säkra på att detta partnerskap kommer hjälpa att accelerera 
dess tillväxt över hela världen.”

	 David	Erlong,	Huvudansvarig	på	Permira,	kommenterar:	“Denna transaktionen markerar 
ytterligare ett positivt och komplementerande steg för vår investering i industrin för fritidsbåtar. 
Då två av de världsledande går samman, är vi glada över att stötta Jérémy och Edouard att 
grunda Click&Boats nästa fas av tillväxt i Nordamerika och Europa.”

Om  Click&Boat
Click&Boat	är	den	största	digitala,	Europeiska	plattformen	för	båtuthyrning,	lanserat	2014		
av	två	franska	entreprenörer,	Edouard	Gorioux	och	Jérémy	Bismuth.	Plattformen	matchar	
båtägare	med	båtfantaster,	och	förser	därmed	båtägare	med	ett	sätt	att	tjäna	pengar	på		
deras	annars	stillaliggande	båtar.	Företaget,	utsett	till	“Havets	Airbnb”	av	CNN,	har	snabbt	
expanderat	utanför	Frankrike	och	etablerat	sin	närvaro	i	viktiga	båt	destinationer	globalt,	
inklusive	Spanien,	Italien,	Grekland	och	Kroatien,	så	väl	som	USA.	

Om  Boats Group
Boats	Group	äger	och	driver	ledande	båtplattformar	online	runt	om	i	världen	och	har	varit		
en	partner	till	båtmäklare,	återförsäljare	och	tillverkare	av	utrustning	inom	båtindustrin		
i	över	20	år.	Boats	Group	tillgodoser	även	marina	företag	med	en	omfattande	uppsättning		
av	teknikbaserade	marknadslösningar,	inklusive	marknadsföring,	företagsutveckling,		
kundvård,	design	och	servrar	för	webbplatser.	Dessutom,	Boats	Group	stödjer		
återförsäljare	och	båtmäklare	genom	att	erbjuda	service	genom	YachtCloser,	lösningar		
för	kontraktshantering,	och	BoatWizard,	industrins	ledande	system	för	lagerhantering		
och	MLS.	Boats	Group	har	sitt	huvudkvarter	i	Miami,	Florida,	med	ytterligare	kontor		
i	Fareham,	England,	Padova,	Italien,	och	Barcelona,	Spanien.

Om  Permira
Permira	är	ett	globalt	investmentbolag.	Grundad	år	1985,	firman	rådgiver	riskkapitalfonder		
med	ett	åtagit	kapital	på	US$	50	biljoner	(€44	biljoner)	och	gör	långsiktiga	investeringar,	
inklusive	investeringar	som	ger	majoritetskontroll	samt	strategiska	minoritetsinvesteringar,		
i	företag	med	målet	att	omvandla	deras	deras	prestationer	och	att	driva	fram	betydande	
tillväxt.	Permira	Fonderna	har	gjort	över	240	investeringar	i	fyra	huvudsektorer:	Konsument,	
Service,	Hälso-	och	Sjukvård,	och	Teknik.	Permira	har	över	350	anställda	på	15	kontor		
över	Nordamerika,	Europa	och	Asien.	För	mer	information,	besök:	www.permira.com.	
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