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Kameo har fått inn 66 millioner – Ilija Batljan går inn som storaksjonær  
Investeringsplattformen Kameo har gjennom en rettet emisjon etterfylt kassen med over 
NOK 66 millioner. Flertallet er tegnet av eiendomsgründer Ilija Batljans investeringsselskap. 
Kameo skal fortsette å vokse og styrke tilbudet til småsparere.  
 
Kameo, som er en investeringsplattform for lånebasert crowdfunding, har gjennomført en ny 
emisjon og hentet inn 66 millioner kroner. Ilija Batljan Invest AB står for rundt 40 millioner og 
blir dermed en av selskapets største eiere, og får to styremedlemmer.  

Demokratiserer investeringsverdenen 

Kameo hadde et svært vellykket år i 2020. I løpet av året ble nærmere 600 millioner lånt ut til 
skandinaviske eiendomsutviklere. Ved utgangen av året ble en milepæl nådd da totalt  
SEK 1 milliard ble lånt ut. Den gjennomsnittlige avkastningen for en investor lå på 9,2%.  

«I 2021 er ambisjonen at Kameo skal låne ut minst en milliard til, og det ser det ut til at vi når» 
sier Kameo-grunnlegger Sebastian Harung. «Det er viktig for oss å fortsette arbeidet med å 
demokratisere og åpne opp eiendomsmarkedet, for alle som vil investere og spare, og 
samtidig gi eiendomsutviklere finansiering. Vi vil gi alle som ønsker det, muligheten til å 
investere i eiendomsprosjekter de tror på, som tidligere bare var tilgjengelig for noen få, store 
investorer. De som har penger på en bankkonto får så å si ingen renter. Det er ganske usselt».   

«Jeg er overbevist om at de investeringer vi har gjort for å bygge vår egen tekniske plattform, 
solide kredittprosesser og ikke minst et sterkt team, gjør at vi kommer til å lykkes med å skape 
Skandinavias ledende investeringsplattform. Med emisjonen på plass har vi det som behøves 
for å oppskalere og nå break-even», sier Sebastian Harung videre. 

Unik kombinasjon  

Investeringsbanken ABG Sundal Collier, har siden 2019 vært strategisk deleier i Kameo. Jonas 
Ström, administrerende direktør i ABG Sundal Collier, er glad for å ha Ilija Batljan som ny 
deleier:  

"Ilija er en vellykket og innovativ investor og forretningsleder. Han er flink til å finne nye 
løsninger i en tradisjonell industri. Vi er glade for at han, i likhet med oss, ser hvor mye Kameo 
har å tilføre både eiendomsbransjen og småsparere, og vi ser frem til å fortsette Kameos reise 
sammen» 

Jonas Ström sier videre: "Gjennom vårt nettverk vil vi kunne gi Kameos småsparere en unik 
mulighet til å investere i attraktive eiendomsprosjekter sammen med institusjonelle 
investorer."  

Grunnlegger av Kameo, Sebastian Harung, mener kombinasjonen av de to store aksjonærene 
er perfekt for fortsatt rask ekspansjon. «Ilija er en av Nordens dyktigste gründere, og vi er 
glade å stole for at han har valgt å investere i Kameo. Dessuten kommer hans kone, Sanja 
Batljan, og hans datter Mia Batljan til å gå inn i Kameos styre. Med de ombord får vi sterk 



kompetanse fra eiendomsbransjen og en svært visjonær deleier. Samtidig har vi ABG Sundal 
Collier, som er ledende innen finansiering og investeringer. Tilsammen er det en helt unik 
kombinasjon av eiere.»  

 

Investeringsplattformen Kameo finansierer eiendomsprosjekter ved hjelp av titusentalls investorer 
over hele Skandinavia. Gjennom plattformen kan enkeltpersoner og selskaper enkelt investere i sikrede 
eiendomslån, samtidig som de hjelper eiendomsutviklere med finansiering.  

Kameo ble grunnlagt i 2014, fikk tillatelse fra det danske finanstilsynet i 2016 og opererer i dag i 
Sverige, Danmark og Norge med ca. 40 ansatte. I 2019 ble ABG Sundal Collier største deleier av 
selskapet og Ilija Batljan kom inn i 2021 som vesentlig eier. Siden starten har Kameo via sine over  
30 000 investorer, lånt ut nærmere 1,4 milliarder kroner fordelt på over 400 lån. 
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