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Invotech delägare. Från vänster: Patrik Falk, Per Andersson, Bo Soläng, Marie Andersson, Anders Wallin, Kenneth Engström.

Invotech Solutions AB tar in kapital och förstärker
styrelsen
Invotech Solutions AB har utvecklat en avancerad, molnbaserad, mjukvarulösning som möjliggör för
verksamheter att fatta snabba och säkra beslut genom digitalisering, vilket bidrar till en effektivare och hållbarare
verksamhet. Invotech är specialiserade på att utrusta fordon, produktionsutrustning och personer med sensorer
och algoritmer som registrerar och bearbetar data. Genom att lägga till kompetens från geografiska
informationssystem, satellitnavigering och inomhuspositionering, kan lösningar som ger kunderna större kontroll
över informationsflödet levereras och som även bidrar till ökad säkerhet, minskad miljöpåverkan och
effektivisering.
Bolagets uppgift är att driva digitalisering inom industrisektorn ("Industry 4.0") i Sverige och utöver, genom
innovativa IoT-lösningar samt att förse räddningstjänster med ledningssystem.
ALMI Invest Norra Mellansverige och SandvikenInvesterarna går nu in som nya delägare i Invotech Solutions AB.
Parallellt med detta förstärker även Norrlandsfonden med utökade konvertibellån.

Patrik Falk är styrelseordförande säger:
- Det här är ett välplanerat och mycket välkommet steg för Invotech där vi såväl förstärker med kapital för att
stödja vår framtida tillväxt men också nu tar in kompetens i styrelsen. Marie Andersson, ALMI Invest, och Anders
Wallin, SandvikenInvesterarna, kommer att tillföra mycket god kompetens till bolaget och även ge oss tillgång till
nätverk som vi tidigare inte haft access till.
Nästa steg för Invotech Solutions nu blir att förstärka organisationen med fler kompetenser och fortsätta det
byggande av ekosystem med stora aktörer inom området Industri 4.0 och IoT för att kunna nå ut till fler kunder i
fler branschsegment samt att vidareutveckla affärsområdet Rescue för räddningstjänster.

För ytterligare information kontakta
Patrik Falk, Styrelseordförande Invotech Solution AB, tfn 072 742 71 61, patrik.falk@invotech.se
Bo Soläng, VD Invotech Solution AB, tfn 076-806 85 00, bo.solang@invotech.se

Om Invotech Solutions AB
Vår affärsidé: Att i varje ögonblick ange den position där material, maskiner, fordon eller människor
befinner sig för att snabbt kunna fatta rätt beslut genom digitalisering. Make the right decision.
Referenskunder är Sandvik, Ovako, BillerudKorsnäs och Gävleborgs Räddningstjänster som alla
använder Invotechs lösningar.
Invotech Solutions AB har sitt säte i Gävle med satellit kontor i Stockholm.

