De Nederlandse startup Otrium heeft een
bedrag van 6 ton opgehaald onder leiding van
Keadyn

De jonge oprichters Max Klijnstra (25) & Milan Daniels (24) hebben hiermee binnen 9 maanden
in totaal 8 ton aan groei kapitaal opgehaald om hun snelgroeiende marktplaats voor mode stock
sales uit te bouwen. Eerder dit jaar investeerden de oprichters van Funda, Media Monks &
Albelli in de snel groeiende startup.
De vervolgronde van 6 ton wordt geleid door investeerder Keadyn. Daarnaast hebben de jonge
oprichters een grote naam uit de modesector aan zich weten te binden.

"Otrium is de nieuwe challenger op het gebied van online mode stock sales.
De founders Max Klijnstra & Milan Daniels hebben in slechts 9 maanden bijna
ongelofelijke resultaten laten zien."
— Martijn Don, Managing Partner Keadyn

Op Otrium kun je van bekende en opkomende merken toegang krijgen tot online mode stock
sales.
Je bestelt het artikel op Otrium en merken versturen vervolgens vanuit hun eigen
voorraadopslag de bestelling direct naar de klant. De marktplaats groeit met meer dan tien
duizend ingeschreven leden per maand en verwelkomt wekelijks nieuwe merken.

Bijna alle modemerken kampen met grote hoeveelheden van restvoorraad,
prachtige items die in hun warehouse stilstaan. Otrium is het eerste ecommerce platform waar modemerken door middel van een eigen private
shop deze items met hoge kortingen direct kunnen aanbieden en razend snel
verkopen aan een besloten community van fashion lovers. De merken
versturen vanuit hun warehouse de bestelling direct naar de klant, waardoor
iedere bestelling binnen enkele dagen wordt geleverd en het merk een hoge
marge behoudt.
— Milan Daniels, Founder Otrium

Met de investering wil Otrium uitbreiden naar meer landen. Op dit moment is de mode stock
sale marktplaats alleen actief in Nederland. Daarnaast wil Otrium binnen twee jaar in totaal
300 internationale mode merken hebben aangesloten.
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OVER KEADYN

Keadyn is a Dutch-based seed/early stage investment company, with offices in Amsterdam and Rotterdam. They
are set to disrupt the venture capital ecosystem, driven by the strong belief that the days of traditional investing
are over.
Keadyn takes on a radical new approach towards venture investing by not working for the money, as traditional
funds do, but with the money. Keadyn has a passionate entrepreneurial culture and is looking to invest + add
value to early-stage startups with great teams that act lean, think big and move fast. Keadyn was the first investor
in Rocket Internet’s Nestpick and current investments include Bird Control Group & Notifica.re and Otrium. Focus
areas include marketplaces, ecommerce and fintech. Keadyn works with a global talent pool of experts that add
value to the ventures they invest in.
Keadyn sees big opportunities in Europe, with the Netherlands as a key entry point and 'the rest of the world for
scale’.
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