
 
 

 

tisdag den 16 augusti 2022 

 

Analys visar att CapSeks andel av kapitalbehovet för 

portföljbolagens expansion uppgår till cirka 25 MSEK 
 

Den 22 juli 2022 meddelade Northern CapSek Ventures (”CapSek” eller “Bolaget”) att bolaget undersöker 

möjligheterna att genomföra en nyemission av preferensaktier i syfte att kunna stödja portföljbolagens 

fortsatta expansion. Efter en fördjupad analys med hänsyn tagen även till potentiella investeringar i nya 

portföljbolag har Bolaget kommit fram till att önskvärd anskaffad volym uppgår till cirka 25 MSEK. 

 

Efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj, som slutfördes 30 juni 2022, äger CapSek aktier i 15 techbolag, 

bolag verksamma inom olika områden såsom exempelvis gaming, energieffektivisering, digital mediabevakning, 

plattform för appar och machine learning. I ljuset av den höga aktivitet och det momentum som flera av bolagen 

rapporterar om är det fortsatt motiverat och i CapSeks aktieägares bästa intresse, att CapSek har finansiellt 

utrymme att fortsätta stödja bolagen. För att säkerställa deltagande i både de nya och gamla portföljbolagens 

kommande finansieringsrundor har Bolaget ett behov att stärka kapitalbasen. Extra bolagstämma i CapSek 

beslutade i juni 2022 att införa preferensaktier som ett nytt aktieslag. Styrelsen har därför beslutat att undersöka 

förutsättningarna att genomföra en emission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022.  

 

För mer information, kontakta: 

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44  

 

Om Northern CapSek Ventures AB 

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i 

tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. 

Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. 

Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as 

a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). 

CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50. 

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 16 augusti 2022, kl 16:30 
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