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Invesco ny aktieägare i Surgical Science
Invescos fond Invesco Global Opportunities har genom förvärv av 800 000 aktier blivit ägare i 
Surgical Science. Aktierna köptes av två styrelseledamöter, Roland Bengtsson och Jan Bengtsson, 
som genom sina respektive bolag sålde aktier till Invesco.

”Vi har sett ett ökat intresse från nordamerikanska investerare i Surgical Science och är glada att få 
Invesco som en av bolagets 15 största ägare. Det är en långsiktig ägare med mycket gott 
renommé och betydande finansiella muskler”, säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.

Frank Jennings är Senior Portfolio Manager för Invesco Global Opportunities som investerar i 
tillväxtföretag inom small och midcap globalt. Frank var portföljförvaltare i över 20 år på 
OppenheimerFunds innan de blev del av Invesco 2019. Invesco har totala tillgångar om ca 1 500 
miljarder dollar under förvaltning.
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En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador ska kunna minskas. Här har 
medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras 
utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality 
simulatorer för evidensbaserad träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska 
specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan 
tillträde till den kliniska miljön. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med 
simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk 
användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Science har drygt 200 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg och verksamhet finns 
även i Stockholm, Tel Aviv och Seattle. Med säljkontor i USA, Frankrike och Kina samt ett globalt 
nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader. Surgical Sciences aktie är 
upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified 
Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: ).certifiedadviser@penser.se
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