
Mattias Karlkjell, CEO  
AltoCumulus Asset Management, tar plats i  

Nicoya Investors’ Supervisory Board

AltoCumulus Asset Management investerar i  
Foodtech-investmentbolaget Nicoya

Fler konsumenter lever en mer hälsosam livsstil och vill också välja alternativ som kan produceras på 

hållbara villkor med mindre klimatpåverkan. Konsumenternas ökade medvetenhet tvingar matindustrin 
till fundamentala förändringar vilket driver tillväxten av nästa generations livsmedel i en allt snabbare 
takt. Enbart marknaden för växtbaserat protein förväntas årligen växa med 30 procent de kommande tio 
åren.  
 
Som investerare inom den växande foodtech-sektorn ligger Nicoya i framkant och så sent som i februari 
2021 tog Nicoya in ytterligare drygt 150 miljoner kronor från svenska och internationella investerare för 
att öka farten på omställningen i matindustrin. Nu förstärks Nicoya ytterligare genom att Mattias 
Karlkjell, CEO på AltoCumulus Asset Management, tar plats i Nicoya Investors’ Supervisory Board 
parallellt med att AltoCumulus Asset Management investerar i Nicoyas verksamhet. Dessutom blir Carl 
Ornstein, Head of Sustainable investments på AltoCumulus Asset Management ordförande i Nicoyas 
investeringskommitté.  
 
”Vi är glada och stolta över att vi nu kan öka farten mot vår vision - att förändra livsmedelsmarknaden. 
Att skynda på den omställning som konsumenterna i Sverige, Europa och världen frågar efter. Att 
AltoCumulus Asset Management, med Mattias och Carl i spetsen, nu engagerar sig i Nicoya tillför 
ytterligare viktig kompetens till vår verksamhet. Vi ser ljust på framtiden då våra portföljbolag växer som 
en konsekvens av att fler konsumenter väljer bättre mat för planeten och hälsan.” säger Carolin Moberg, 
COO på Nicoya. Nicoya innehar en portfölj av varumärken innehållande bl.a. Nicks, El Taco Truck och 
Oatlaws.   

Carolin Moberg



För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christopher Slim, VD 
Tel. +4670 973 76 34

NICOYA FÅR FRAMTIDENS FOODTECH ATT VÄXA 

Nicoya, grundat 2017, är ett svenskt investmentföretag specialiserat på foodtech – 
nästa generations livsmedel. Nicoyas syfte är att genom placeringar i en sektor som 
står inför enorma förändringar skapa värde som gagnar människors hälsa och vår 
miljö. Grundarteamet har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och 
kapitalmarknaden. I dag innehåller portföljen sju bolag, däribland varumärken som 
Nick’s (choklad, glass och snacks utan tillsatt socker), Oatlaws (proteinrika 
havrebaserade livsmedel) och El Taco Truck (vegansk mexmat). Läs mer på 
nicoya.se.


