Nu öppnar Nordens första co-working space för Blockchain
Start-up scenen i Stockholm fortsätter glöda. Det talas om Gaming, Fintech, Foodtech
och Blockchain på nästan varje event och affärslunch i Stockholm. För att Sverige ska bli
ledande i nästa digitala revolution – Blockchain – startas Block Block, Nordens första
dedikerade co-working space för blockchainföretag.

På Linnegatan 89, slår Block Block upp portarna efter sommaren. Bakom satsningen står
Cofound.it och Embassy House. Som innehållspartner finns även inkubatorn Sting. Syftet är att
samla olika kompetenser inom Blockchain under ett tak för att snabbare kunna bygga
internationellt konkurrenskraftiga bolag.
– Vi flyttar in i anrika lokaler på Linnégatan 89 där FOA lade grunden till Svensk datorhistoria
redan på 50-talet. Vi öppnar officiellt den första september och har redan smugit in några
företag, berättar Anders Nilsson på Embassy House, som är en av initiativtagarna.
– Det behövs ett samlat initiativ kring detta och där vill vi vara en bärande aktör. Syftet är att
skapa en plats som är öppen för alla intresserade och de som vill lära sig mer om möjligheterna
som Blockchain bär med sig, säger Jens Frid på Cofound.it och fortsätter:
– Kompetensen finns här och en nyfikenhet att utveckla nya lösningar och företag också, nu
gäller det att vi tar tag i frågan och ser till att fler börjar bygga den nya digitala infrastrukturen.

– Vi brinner för att kunna hjälpa dessa blockchain-entreprenörer, att gå från idé till verklighet
snabbt och effektivt. Tillsammans genomför vi bland annat ett av våra program, Test Drive, med
specifikt fokus på tidiga startups inom blockchain och artificiell intelligens under hösten. Med ett
fortsatt behov av digital omställning behövs nya snabbfotade företag som bryter mark, säger
Jonas Lindqvist, affärscoach på inkubatorn Sting.

Om Cofound.it
At Cofound.it we match blockchain businesses with the essential resources for success.
We believe that the global economy should be open to all entrepreneurs, no matter who they
are or where they are from. In 2017 when we began our journey, we supported blockchain
entrepreneurs to launch ICOs; we’ve now expanded our services to post-funding startups and
have a full menu of resources from advisors, to investors to sector experts. Our services and
tools offer the support needed to help turn today’s blockchain visions into tomorrow’s reality.
Om Embassy House
Embassy House startades 2016 och erbjuder start-ups och tillväxtbolag prisvärda
kontorslösningar på sina industrifokuserade co-working spaces. Sedan starten har över 100
bolag flyttat in på Embassy och Linnégatan 89 utgör nu hus nummer 3.
Om Sting
Sting har sedan 2002 hjälpt entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till framgångsrika
tillväxtföretag. Vi erbjuder startups finansiering, affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass.
Sting har stöttat över 240 startups, av vilka 70 procent fortsätter att utvecklas och växa idag.
Tillsammans har alla Sting-bolagen en omsättning på över 2,1 miljarder kronor. De har
dessutom skapat över 1800 jobb.
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