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CapSeks techportfölj växte i snitt 32 procent under Q2 och Q3 
2022
Trots ogynnsamma omvärldsfaktorer fortsätter Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek eller ”Bolaget”) 
innehav att visa stadig tillväxt. Med 14 techbolag i investeringsportföljen har snittillväxten under perioden april 
2022 – september 2022 varit 32 procent, främst drivet av de sju onoterade innehaven som vuxit omsättningen 
34 procent, jämfört med samma period föregående år.

Av totalt 14 bolag som återfinns i CapSeks techportfölj befinner sig tre i pre-revenue fas och har för stunden inga 
intäkter. Dessa är AI Medical, E-Go och Validicity. Resterade elva bolag, Appspotr (noterat), Arkimera, Bricknode 
(noterat), Hoodin (noterat), Itatake, Klash, NODA, PubQ, Talkamatic, Tölve och Zesec (noterat) är i så kallad scale-
up fas, och visar hälsosam tillväxt under perioden april till september på totalt 32 procent.

Motsvarande siffror för första halvåret 2022 (januari – juni) var 23 procent för hela portföljen och 20 procent för 
de sju onoterade innehaven, vilket visar att Q3 2022 varit en stark period för portföljbolagen. Exempelvis har 
NODA Intelligent Systems, systemleverantör av energieffektivisering av exempelvis fjärrvärme, ökat sin närvaro 
på den stora tyska marknaden.

Det är såklart glädjande att våra innehav, trots ett negativt sentiment, fortsätter att uppvisa stadig tillväxt. 
Vi ser det som ett kvitto på att vi är exponerade mot industrier och branscher som ligger rätt i tiden och 
som till stora delar drivs av en underliggande efterfrågan oberoende av konjunkturen. Nu ser vi med 
tillförsikt fram emot vad slutet av Q4 och 2023 har att erbjuda, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Tillväxten av nettoomsättning i portföljen är beräknad genom att alla bolag väger lika, dvs det är inte volymvägt. 
För de bolag som har initiala intäkter kan tillväxten i nettoomsättning bli extremt hög (flera hundra procent) och 
för dessa bolag beräknas tillväxttakten till maximalt 100 procent för att inte statistiken ska bli missvisande.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 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  eller tel: 08-503 015 50.ca@mangold.se
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