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Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta
pengar kan minska i värde. Högre risk kan samtidigt ge möjlighet till högre
avkastning. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste
de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Historisk
avkastning garanterar inte avkastning i framtiden.
För mer information om fondens riskprofil, se fondprospektet som finns
tillgängligt för nedladdning på nordictechfund.se

1. Om Nordic Tech Fund
Nordic Tech Fund ger investerare möjligheten
att investera tidigt i onoterade svenska techbolag
innan de blir allmänt kända.

Fonden i korthet
Nordic Tech Fund är nischad teknikfond med
inriktning på onoterade svenska techbolag i tidiga
skeden. Teamet bakom fonden har många års
erfarenhet av liknade verksamhet, bland annat från
Almi Invest, affärsängelnätverket Entreprenörskapital
och Sjätte AP:fonden. Teamet består även av
serieentreprenörer och jurister med specialkunskap
inom området. Med erfarenhet och unika nätverk
hittar Nordic Tech Fund lovande techbolag som ännu
inte är kända för allmänheten.
Fonden har även en egen medieverksamhet som dels
syftar till att hålla investerarna informerade om
bolagens utveckling, dels att hjälpa bolagen med
synlighet och marknadsföring. Fonden är nystartad
men har redan åtta bolag i portföljen och är har precis
noterats på NGM. Fonden reser nu 150 mkr från
investerare i Sverige för att göra fler spännande
investeringar.
Fonden ger investerarna möjlighet att komma åt
onoterade teknikbolag som normalt sett är förbehållet
riskkapitalbolag och initierade techinvesterare. Detta
beror på flera faktorer Dels krävs relativt mycket
kapital för att sprida riskerna i flera bolag samt att
kunna delta i följdinvesteringar. Dels krävs det
specifika närverk för att hitta bolagen och kunskap för
att arbeta med dem i tillväxtfasen.
Att centrera kapitalet in i en publik teknikfond som har
ett managementteam med stor erfarenhet av att
arbeta med onoterade techbolag har därmed flera
fördelar. Dels sprids risken genom att fonden
investerar i ett flertal bolag inom utvalda områden,
dels delar många investerare på risken snarare än att
ett fåtal personer står för hela insatsen.
Nordic Tech Fund utmanar även begreppet aktiv
förvaltning. Teamet bakom Nordic Tech Fund har stor
erfarenhet av den omfattande process som det
innebär att hitta rätt bolag, genomföra investeringar
och bygga värde i onoterade techbolag.
Sammantaget har ledning, styrelse och rådgivare
tidigare genomfört ett stort antal investeringar och ett
flertal exits. Nordic Tech Fund kommer vara aktiva
ägare gentemot entreprenörerna, och transparenta
förvaltare gentemot investerarna.

•

Fondstorlek: 150 MSEK

•

Minsta insättning: 50 000 kr

•

Sektorer: Spelutveckling, AI,
SaaS och IoT

•

Fas: Seed och Growth

•

Portföljmål: ~ 30 bolag

•

Nuvarande innehav: 9 bolag

2. Historik och bakgrund
Grunden för Nordic Tech Fund började byggas 2011
då affärsängelnätverket Entreprenörskapital
(EkapAIF) drog igång. Syftet var att hjälpa unga
techbolag att starta sina verksamheter med hjälp av
kapital och affärskompetens. De tog fram en metod
för att i tidig fas gallra fram de techbolag som hade
störst potential och bäst förutsättningar att lyckas för
att sen coacha dem till vinnare. Låter enkelt och
självklart, men verkligheten är som bekant oftast lite
mer komplicerad. Sedan starten har EkapAIF
investerat i 22 bolag. Ett antal av dessa har sålts till
industriella tagare, ett par har börsnoterats, ett antal
har avvecklats. På det hela taget en positiv
utveckling.
Våren 2021 genomförs en rad genomgripande
förändringar av verksamheten i syfte att
transformera organisationen till en större
fondstruktur. EkapAIF AB byter namn till Nordic Tech
Fund Group AB och startar det underliggande
fondbolaget Nordic Tech Fund AB. Bland annat
rekryteras en ny VD med bakgrund på Almi Invest till
Group AB samt en styrelse till detsamma bestående
av noga utvalda personer med rätt bakgrund. En
styrelse rekryteras även specifikt till fondbolaget med
fokus på regelefterlevnad.
EkapAIFs tidigare investeringar i portföljbolag
omstruktureras från aktier till vinstandelsbevis i den
nya fonden. Därmed kan 8 av de tidigare
portföljbolagen bilda en grund att utgå ifrån i den
nystartade fonden Nordic Tech Fund.

•

Nordic Tech Fund AB (publ)
Org.nr: 559285–7477

•

Fonden är ansluten till
Euroclear. ISIN: SE0015960430

•

AIF-Förvaltare: AIFM Capital AB
(Nordic Tech Fund Group AB via
förvaltningsavtal)

•

Fonden har en ansluten
likvidietsgarant (Mangold)

•

Förvaringsinstitut för fonden är
Intertrust Group

•

Fonden noterades på NGM i juli
2021

•

Fondbolaget har sitt säte i
Göteborg

Fonden står under Finansinspektionens tillsyn som
har godkänt fondens prospekt. Fonden noterades på
NGM 7 juli 2021.

3. Att investera i fonden
Vårt uppdrag
Målet med Nordic Tech Fund är att skapa en publik
fondstruktur som ska bidra till att odla fram en
mängd nya svenska och nordiska teknikbolag och
samtidigt generera en hög avkastning till
investerarna.
Under rätt förhållanden är förutsättningarna för
lyckade investeringar i svenska techbolag goda.
Sverige är världsledande på innovation - 2020
rankad nr 2 på Global Innovation Index och därmed
före länder som USA, Japan och Sydkorea. Den
svenska startup-scenen är het sen flera år tillbaka
och är under konstant utveckling. En framträdande
styrka är svenska bolags förmåga att bygga system
som kan skala upp och generera tillväxt globalt
under lång tid och inte sällan yngla av sig i spinn-off
bolag. Denna tradition startades tidigt av bolag som
IKEA, SKF, Autoliv och Tetrapak – och har fortsatt
med svenska tech-stjärnor som Skype, Spotify,
iZettle, Neo4 och Klarna I de fall innovationen inte
leder till omvälvande systemförändringar står de
svenska och nordiska bolagen för globalt erkänd
robusthet och kvalité.
För att lyckas med den här typen av investeringar i
bolag som inte ännu vuxit till sig, krävs stor kunskap
och erfarenhet, omfattande nätverk samt hårt och
målinriktat arbete i bolagen. Idag finns alldeles för få
professionella och institutionella investerare i tidiga
skeden i Sverige som kan bidra med detta och här
kommer Nordic Tech Fund ta en stark position på
marknaden.

Anledningar att investera
1.

Professionell och aktiv
förvaltning av onoterade
techbolag.

2.

Portföljen kommer bestå av
en unik mix av spännande
tillväxtbolag.

3.

Investerarna får följa
bolagen på nära håll via
fondens egna
mediaproduktion.

4.

Goda förutsättningar för en
riktigt bra investering.

Nordic Tech Fund utmanar begreppet aktiv förvaltning.
Teamet hanterar hela den omfattande process som det
innebär att hitta rätt bolag, genomföra investeringar, bygga
värde och slutligen genomföra exit i innehaven.

4. Fondförvaltningen
Förvaltningens olika delar:
Förvaltningen av fonden utgörs huvudsakligen av
fyra olika processer eller faser: 1) urvalsprocessen, 2)
investeringsprocessen, 3) värdeskapande och tillväxt
och slutligen 4) exitfasen. Alla faser är viktiga och
kräver specialistkompetens och gedigen erfarenhet
av området.

1) Urval
Här krävs upprätthållande av ett högt deal-flow, d v s
ett inflöde av attraktiva bolag som blir föremål för
utvärdering. För att lyckas med detta krävs ett starkt
varumärke bland entreprenörer för inkommande
förfrågningar samt etablerade kontaktnät bland
samarbetspartners för att nå tech-bolagen genom
uppsökande verksamhet. Nordic Tech Fund är djupt
förankrade bland flertalet universitet och högskolor,
inkubatoer och acceleratorer runt om i Sverige och
har även nära kontakt med andra tech-investerare
för samarbeten och syndikering.
Utifrån ett stort urval gallrar fonden systematiskt
fram ” ä ”
y
med beaktande av b l a team, teknik, affärsmodell,
marknadspositionering och övriga kriterier.

4) Exit
För att bli framgångsrik i exit-fasen krävs ett
kontinuerligt arbete med frågan. Detta startar så gott
som alltid långt tidigare än när bolaget slutligen
avyttras. Det kan röra sig om att tidigt arbeta
målinriktat mot stora globala industriföretag och
branschkollegor, strategiskt utveckla bolaget i rätt
riktning eller i vissa fall bidra med kunskap om vad som
krävs för att bolaget skall kunna noteras på en lista som
ett publikt bolag.

Flera tidigare framgångsrika
investeringar
Sammantaget har ledning, styrelse och rådgivare
genomfört ett stort antal investeringar och ett flertal exits
i tidigare sammanhang och anställningar. Utöver detta
finns det stor erfarenhet av att notera portföljbolag.
Några exempel på tidigare investeringar gjorda av teammedlemmar:
•

Apotea Investeringen gjordes 2009 och innehavet
såldes till Alecta 2019 för en icke-offentlig
köpesumma.

•

Boka direkt Investeringen gjordes 2008 Bolaget
såldes till Hitta.se 2018 till för en icke-offentlig
köpesumma.

•

RoboVM såldes 2015 till Xamarin i Silicon Valley med
en avkastning på 17 gånger investerat kapital

•

Appland såldes 2018 till indiska OnMobile med en
avkastning motsvarande 4,8 gånger investerat kapital

•

Eight Dudes in a Garage såldes till Amazon 2019 för
en icke-offentlig köpesumma. Investeringen gjordes
18 månader tidigare.

2) Investeringen
Investeringsprocessen kräver specifik kompetens
och erfarenhet inom en viss typ av juridik, ekonomi
och förhandling. Här är det viktigt att tillse att
bolaget genomgår en korrekt genomlysning, att det
finns en samsyn kring bolagets framtid, riktning och
mål och att investering och samarbete vilar på en
solid avtalsgrund. Det gäller även att investeringen
sker till rätt värdering, mot tydliga milstolpar och att
exponeringen i kapital är noga avvägd mot bolagets
behov och fas samt de identifierade riskerna.

3) Tillväxt och värdeskapande
Värdeskapande-fasen kräver kunskap och
erfarenheter inom bolagsstyrning, affärsutveckling
samt nätverk av samarbets-partners för att få
portföljbolagen att växa i rätt takt . Nordic Tech Fund
har som princip att alltid sträva efter att investera
tillsammans med de bästa medinvesterarna inom
respektive teknikområde, dels för att dela på risken
med andra men även för att ge bolaget de bästa
förutsättningar genom att tillföra branschkunnande
och korrekt styrning i samarbete med dessa
investerare.

5. Strategi
Vi fokuserar på svenska techbolag i
tidiga skeden
Även om Nordic Tech Fund är en bred teknikfond men kommer
centreras kring en portfölj bestående av mjukvarubolag profilerade
inom Internet of Things, Artificiell Intelligens, Computer Gaming
(datorspel) och bolag med Software as a Service som affärsmodell.
Nordic Tech Fund investerar tidigt i bolag med stor tillväxtpotential.
Det innebär att vi ofta kommer vara först in i nya spännande
techbolag.

Tio styrande principer
Investeringar huvudsakligen i
onoterade svenska techbolag i
sådd och startfas.

Kapitalet ska verka för att
långsiktigt skapa högsta möjliga
avkastning och därmed skapa
värdetillväxt för investerarna.

Vara återhållsam med
investeringar i bolag med stora
framtida kapitalbehov, t.ex.
hårdvarubaserade clean- och
med-techbolag.

Fonden strävar mot ett ägande
om minst 10 procent i
portföljbolagen i samband med
första investeringstillfället.

Fonden investerar i
portföljbolagen i syfte att efter
en värdebyggande fas avyttra
aktierna (exit) till en annan
tagare.

Arbeta strikt med styrdokument
och avtal för att säkra att
överenskommelser efterlevs
mellan alla parter inblandade i
investeringarna.

Alla bolag genomlyses utifrån
hela hållbarhetsbegreppet för
att säkerställa att de har en
långsiktig och genuin
hållbarhetsapproach.

Aktivt ägarskap, främst genom
ägarplan och rådgivning till
portföljbolagens ledningar och
styrelser.

Investeringsbeslut ska ske
genom en dokumenterad
process som ska föranledas av
analys av marknad, teknik, team
och ekonomi mm.

Sträva efter att samarbeta med
andra investerare i varje
investering. Samarbetet syftar
till att dela risk, verifiera
marknadsvärderingar mm.

6. Fonden i siffror
Fondperiod är 7 år
Start 2021
2021

2022

2023

2024

2026

2025

2027

Planerad värdeutveckling*
150 mkr
30 bolag

Min case

Low case*

Mid case

High case

Brutto

17%

20%

25%

30%
2%

Fondavgifter

2%

2%

2%

Tillåtna kostnader

1%

1%

1%

1%

Vinst split

3%

3%

4%

5%

Netto

11%

14%

18%

22%

Fonden tar betalt i form av fondavgifter (2%/år). När fonden stänger delar
sker en vinstdelning med investerarna (75/25 fördel investerarna) på ev.
överavkastning. Investerarna har en har förtur till de första 5% på
ev.avkastning. Prospektet anger 11% netto/år som mål, något förvaltarna
siktar på att överträffa. För mer utförlig information hänvisas till fondens
prospekt.

Investering i bolaget
50% av kapitalet
till följdinvesteringar.

initial

10% av portföljbolaget och 2-5
mkr per investering

follow-up

Vi investerar i såddfas
och tidiga skeden.

7. Team
Nordic Tech Fund består av två
team.

Teamet i Nordic Tech Fund
Group AB
(Managementbolaget) har
ansvar för portföljförvaltning
och värdeutveckling i bolagen.
Nordic Tech Fund AB
(fondbolaget) har huvudansvar
för regelefterlevnad och
compliance.
Båda arbetar nära tillsammans,
samt med ledningen på AIFMgroup (fondhotellet).
Teamet för portföljförvaltning i
Nordic Tech Fund har stor
erfarenhet av den omfattande
process bakom att hitta,
genomföra och bygga värde i
investeringar i onoterade
techbolag.

Investeringar hamnar i fondbolaget
Nordic Tech Fund.
Managementbolaget Nordic Tech
Fund Group har ansvar för
portföljförvaltning och stöttar
bolagen genom aktivt ägande.

Vi är Nordic Tech Fund
Christian Björkman, VD (Managementbolaget)
För närvarande styrelseledamot eller tidigare ledamot och suppleant i en mängd
teknikbolag inom datorspel, AI/maskininlärning, apputveckling,
simuleringsmjukvara mm. Både i onoterad och noterad miljö. Exempelvis Itatake
AB, Appspotr AB, EmbeDL AB, Ekkono Solutions AB, Captaro AB och Videquus
AB.
I egenskap av VD kommer Christian att vara ansvarig för den dagliga
verksamheten i Nordic Tech Fund Group samt vara ansvarig för
investeringsprocessen i fonden. Har sammanlagt 7 års professionell och
institutionell erfarenhet av direktinvesteringar i onoterade teknikbolag och 20
års erfarenhet av ledande befattningar i olika företag.

Nuvarande uppdrag/anställning:
VD Nordic Tech Fund Group AB
Tidigare uppdrag/anställning:
Investment Manager, Almi Invest, 2014 - 2021
Affärsutvecklingschef Göteborgsposten/Stampen, 2011 - 2013
Marknadschef MindArk, 2007 - 2011
Projektledare Business Region Göteborg, 2004 – 2007
Utbildning:
Bachelor of Science, Marketing, San Diego State University School of Business,
1999 - 2003
Högskoleexamen i juridik, Lunds Universitet, 1997 - 1999

Henrik Jerner, Senior Advisor
Mer än 15 års erfarenhet av direktinvesteringar i bolag, främst bolag i uppstartsoch tillväxtfas, varav 13 år på Sjätte AP-fonden. Henrik har erfarenhet av sourcing,
ägarstyrning, styrelsearbete, finansieringprocesser och har jobbat nära bolagens
ledningsgrupper. Henrik har även bakgrund inom Treasury-verksamhet,
ekonomistyrning och projektledning, både nationellt och internationellt.
Styrelseerfarenhet inkluderar bland annat Apotea. Henrik har en ekonomie
magisterexampen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Peter Wendel, Senior Advisor
Peter har lång erfarenhet från entreprenörskap inom mjukvaruutveckling och
andra delar av tech-branschen. Peter har mer än 30 års erfarenhet att utveckla
bolag i roller som innovatör, entreprenör, anställd VD och grundare. Vidare har
Peter Wendel coachat och givit rådgivning till ett stort antal bolag i ett både
tidigt utvecklingsskede och under scale-up fas. Peter var ordförande i CapSek
2019-mars 2021, varav arbetande ordförande 2020- mars 2021.

Viktor Allerby,
Ordförande (Managementbolaget)
Har sedan 2013, via Sid Holding AB, investerat i samtliga EkapAIF:s mikrofonder,
EKAP samt direkta investeringar i ett antal onoterade techbolag, där några av de
onoterade bolagen senare blivit börsnoterade. Som styrelseledamot i EKAP har
han deltagit i noteringsprocessen av CapSek Ventures och deltagit i processen
med uppstart av Nordic Tech Fund AB. Har genom sitt engagemang i EKAP stor
erfarenhet och kompetens kring EKAP:s investeringsprocesser.
Har sedan 1987 arbetat i Allerby Måleri AB, först målare som feriearbete och efter
godkänd gymnasieutbildning i ekonomi som målarlärling och målare. Från 1996
har han arbetat med kalkyl, projektledning mm. Ägare av företaget och tillträdde
som VD under början av 2000-talet har ansvarat för och genomfört företagets
ISO certifieringar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Har sammanlagt över 20 års erfarenhet av att arbeta med processer, utveckling,
förbättringar och målbilder för en organisation.

Nuvarande uppdrag/anställning:
Ensam grundare, ägare & styrelseledamot Sid Holding AB, 2014 Delägare, VD och styrelseledamot Allerby Måleri AB, 2007Tidigare uppdrag/anställning
Styrelseordförande i EKAP:s 11 mikrofonder
Styrelseledamot EKAP
Styrelseledamot Higab AB
Styrelseledamot lokalt och distrikt samt ledamot riksnivå av valutskottet i
branschorganisationen Måleriföretagen
Vice ordförande Företagarföreningen Högsbo Sisjön
Styrelseledamot Företagarna Göteborg

Pia Ganeva,
Styrelseledamot (Managementbolaget)
Styrelseledamot i ett antal bolag inom teknik, SaaS-tjänster, hälsa, management
consulting, apputveckling, investmentbolag samt drivhus för studenter. Har
startat och drivit ett flertal bolag från grunden upp till skalbar tillväxt. Jobbar idag
som investerare och stöttar bolag med affärsutveckling inom Ganevi-gruppen.
Nuvarande uppdrag/anställning:
Grupp VD, Ganevi Group, 2017 Tidigare uppdrag/anställning:
Ensam grundare och VD Nikita AB, 2008 – 2017
Kundansvarig Madeo Sourcing Group, 2006 – 2008
Deputy General Manager Regus Group, 2005 – 2006
Team member Svenska Generalkonsulatet i New York, 2004

Roger Cohen,
Styrelseledamot (Managementbolaget)
Affärsjurist med över 10-års erfarenhet av att arbeta med små och
medelstora tillväxtföretag. Drev under ca 6 år en affärsjuridisk byrå som
såldes till en branschkollega. Har även varit med och startat och
investerat i ett antal techbolag. Har ett särskilt intresse för att stötta
innovativa företag på deras tillväxtresa.
Nuvarande uppdrag/anställning:
Affärsjurist Millground AB, 2020
Delägare och styrelseledamot Ampersand Holding AB, 2013 100% ägare Aktiebolaget Rogers låda, 2014 Styrelseledamot Appsales Sweden AB, 2020 Styrelsesuppleant Transparent Sound AB, 2018 –
Styrelsesuppleant People Products Holding AB, 2018 Styrelsesuppleant Godsent owned by fans AB, 2020 Tidigare uppdrag/anställning:
Affärsjurist och del av ledningsgruppen i Fondia Legal Services AB, 2018 2020
Delägare och affärsjurist Jansson & Norin AB, 2011 – 2018
Utbildning:
Jurist från Handelshögskolan i Göteborg, 2009 - 2014

Per Jorlind,
Styrelseledamot
(Managementbolaget)
Dataekonom med över 25-års erfarenhet av försäljning av
systemlösningar inom IT-sektorn med fokus på affärs-och
verksamhetssystem. Drev under ca 16 år egen IT-konsultfirma som
förvärvades årskiftet 2017/18 av större riskkapitalägd branschkollega.
Brinner för entreprenörsdrivna startup/scaleup-bolag där nya
affärsmodeller inom t ex SaaS kan bygga bolagsvärde. Investerat i bl a
bolagen Zesec och Appspotr genom eget Investmentbolag.
Nuvarande uppdrag/anställning:
Försäljningschef för business applications inom Microsoft Dynamics 365
Orango AB, 2018 100% ägare Noisivan Invest AB, 2018 Delägare och styrelseordförande NPPT Invest, 2011 Styrelseledamot Zesec AB, 2021 Tidigare uppdrag/anställning:
Försäljning & marknadschef samt delägare Itero Business Solution, 2002 2018
Försäljning & marknadschef Winbas AB, 1998 – 2002
Lösningsförsäljare IT/ERP SBL-Data, 1995 - 1998

Utbildning:
Dataekonom från Handelshögskolan i Jönköping, 1992 - 1995

Cecilia Adlerton Hollerup,
Ordförande Nordic Tech Fund AB.
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Jonas Sjöberg,
Styrelseledamot och VD Nordic Tech Fund AB
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Ann Thorup,
Styrelseledamot Nordic Tech Fund AB
Thorup är ekonom och har tidigare erfarenhet från många branscher både
som specialist och i olika chefs- och ledarroller. Sedan drygt åtta år tillbaka är
Thorup VD för Dina Försäkringar Väst (tidigare Dina Försäkringar Göteborg)
som är ett ömsesidigt sakförsäkringsbolag som ingår i Dina Federationen.
Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och är reglerat enligt EU:s
Solvens 2 regelverk. Thorup är verksam i kontorsstyrelsen för Handelsbankens
Mölndalskontor och har tidigare haft styrelseuppdrag i ett mindre
familjeföretag. Thorup har flerårig erfarenhet av regelefterlevnad,
finansmarknader samt styrelsearbete via sitt nuvarande uppdrag. Thorup är
civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, med inriktning
mot ekonomiska kalkyler och ekonomistyrning. Thorup äger ingen del av
aktiekapitalet och kontrollerar inga röster i Moderbolaget som äger aktier i
Emittenten.

Kontakt
Christian Björkman, VD Nordic Tech Fund Group AB
christian@nordictechfund.se
070-636 45 12
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Idag har fonden 9 innehav från investeringar. Fonden har
som mål att investera i upp till 30 portföljbolag under
fondens livslängd.

En global och säker plattform där
aktörer inblandade i produktion
av tv-serier, filmer och datorspel
kan samarbeta kring granskning
och hantering av mediafiler.
Sector

CEO

HQ

Web

SaaS/
Media

Fredrik
Munthe

Stockholm

klash.studi
o

Itatake är en flerfaldigt prisbelönt
mobilspelsutvecklare inriktad på s.k.
casual -och hypercasualspel. Bolagets
målsättning är att långsiktigt bygga en
omfattande portfölj av framgångsrika
spel som bär upp varandra under
varumärket Itatake. Itatake har lanserat
ett flertal spel där Gumslinger och Rest
in Pieces är de mest framgångsrika
spelen hittills. Intäktsmodellen är en
kombination av köp i appar och
annonser.

Hoodin är en online-plattform för
automatiserad bevakning och inhämtning av
specifikt digitalt innehåll. För kunderna
innebär automatiseringen stora
tidsbesparingar då bevakningar av för
kunden viktig information om såsom patent,
vetenskapliga rapporter, konkurrenters
hemsidor, nyhetsmedia, sociala media m.m.
annars skulle hanteras manuellt.

Klash är den molnbaserade plattformen
som gör det enklare att samarbeta i
filmprojekt, granska och hantera digitala
filer över hela världen. Kunder är bland
andra tre statliga tv-bolag – SVT i
Sverige, RÚV på Island och YLE i Finland.
Bolaget har tidigare fått Vinnova
finansiering för innovativ
produktutveckling.
Bolaget var tidigt ute med att utveckla
en säker “collaboration platform” för
filmprojekt. Med den snabba ökningen
av innehåll på streaming plattformar,
internationella medieproduktioner och
höga krav på dataskydd ser vi stor
potential i Klash.

Att investera i spelbolag och välja rätt
bolag i det racet är svårt. Itatake stack
tidigt ut med kreativ höjd, ett erfaret
team och en strategi som visat sig
fungera väl över tid. Spelportföljen har
levererat miljontals användare och de
växer konsekvent inom sin genre.
Sector

CEO

HQ

Web

Gaming

Tomas
Wedin

Göteborg

itatake.co
m

Hoodins plattform möjliggör
mediabevakning åt företag och
organisationer som annars inte är möjlig
i dagens mångfacetterade
mediesamhälle. Hoodins molnbaserade
SaaS-plattform automatiserar hela
processen från bevakning och hantering
av digitalt innehåll från ett stort antal
datakällor, såsom databaser, hemsidor,
sociala medier. Hoodin är noterat på
Spotlight.
Sector

CEO

HQ

Web

AI/ML

Marcus
Emne

Malmö

hoodin.co
m

E-GO
En plattform för mobil och PC där
användaren följer sina esporter och lag.
E-GO förser kunden med en
personifierad esportkalender,
förhandsinfo om kommande möten,
håller koll på favoritlagen och via
notifieringar låter användaren se
matcherna live, allt i samma app.
Sector

CEO

HQ

Web

Gaming

Viktor
Maisey

Stockholm

egoapp.gg

PubQ erbjuder ett digitalt kassasystem i
appformat för restaurangbranschen.
PubQ erbjuder en white label-app där
restaurangens varumärke exponeras. I
appen kan gäster sköta både
beställningar och betalningar helt
digitalt, oavsett take away eller i
restaurang. Stöd finns för
lojalitetsprogram, bordsbokningssystem
och möjligheter till marknadsföring.

Grunden för bolaget lades tillsammans
med Sveriges stora anti-doping nestor
Arne Ljungqvist och stiftelsen som bär
hans namn med målet att bygga en
mjukvara som garanterar en säker
kedja av dopingtester genom att
använda blockchain-teknik
Sector

CEO

HQ

Web

Block
chain

Jenni
Brozena

Stockhol
m

validicity
.com

Esport växer kraftig som segment. Med
antalet lag och turneringar ökar också
behovet av verktyg att följa sporten och
sortera bland utbudet. E-GO har ett
starkt team som vi följt länge och en
tjänst som är positionerad för att bli en
ledande lösning för interaktiv esportstreaming

PubQ var tidigt ute med att inse att bar –
och bordsservering samt även gamla
kassasystem kommer digitaliseras. Tack
vare sin tidiga start har de kommit långt
tekniskt och kan erbjuda kunderna
mängder av nya tjänster som ökar både
kundnöjdhet och omsättning i
restaurangen.
Sector

CEO

HQ

Web

SaaS

Henrik
Walldén

Norrköping

pubq.se

Validicity arbetar med säker spårbarhet (secure
chain of custody) där egendesignade behållare
används ihop med en digital blockkedja
(blockchain). Initialt fokus och
användningsområde är sport (anti-doping inom
idrott och hästsport). Tekniken är applicerbar på
alla logistikkedjor för att säkerställa spårbarhet
och undvika manipulation av innehåll
(arbetsplatstester, farligt avfall etc).
Blockchain är en hajpad teknik inom många nya
områden och det är inte alltid tekniken är
nödvändig att använda eller ens lämpad. När det
gäller säkra kedjor av provsvar inom anti-doping,
sjukvård och hälsa finns det däremot starka
argument för att integrera blockchain med de
fördelar tekniken erbjuder inom spårbarhet.

Zesec flyttar dörrnycklar och taggar
från nyckelknippan till
mobiltelefonen och erbjuder
samtidigt en plattform med tjänster
som förenklar bud- och leveranser
innanför entréportar, kontors- och
lägenhetsdörrar.
Sector

CEO

HQ

Web

IoT

Magnus
Gillborne

Göteborg

zesec.se

Appspotr utvecklar en low-codeplattform som möjliggör att användare
både med och utan
programmeringskunskaper kan bygga
appar snabbt, enkelt och
kostnadseffektivt. Plattformen har
många unika funktioner som komplexa
organisationer idag efterfrågar.
Sector

CEO

HQ

Web

SaaS

Patric
Bottne

Göteborg

appspotr.s
e

I gränssnittet mellan AI och
forskning om mänsklig dialog har
Talkamatic byggt en avancerad
teknikplattform som möjliggör för
datorer att anpassa sig och lära
sig hur människor vill
kommunicera och föra dialog
med dem, snarare än tvärt om.

Bolaget har ett system som kopplar ihop
bostäder och kotorsbyggnader med
leverantörer och tjänsteföretag som
behöver åtkomst. Zesec har paketerat
ihop kameran, digitalt lås och app som
möjliggör leverans utan att man behöver
vara hemma och vänta på dessa. Bolaget
genomför nu piloter tillsammans med
flera fastighetsbolag.

Verktyget används av återförsäljare och
partners som genom Appspotr-plattformen
effektivt kan skräddarsy appar åt företag och
organisationer. Version 3.0 av plattformen är nu
lanserad.
Bolaget har löst stora delar av kundernas
programmeringsbehov. Marknaden för lowcode är inne i en standardiseringsfas rent
generellt och för apputveckling i synnerhet.
Tekniken håller hög nivå nivå och de har
kommit långt i sitt marknadserbjudande
Appspotr är noterat på Nasdaq First North

Sector

CEO

HQ

Web

AI/ML

t.f. Fredrik
Östbye

Göteborg

talkamtic.s
e

