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CapSek avyttrar innehav i Tölve
I samband med Intelliplan AB:s förvärv av Tölve AB, så avyttrar Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller 
“Bolaget”) nu sin position i Tölve till Intelliplan. Intelliplan är en marknadsledande leverantör av 
systemlösningar för bolag med rekryterings- och bemanningsintensiva inslag och erbjuder på så vis Tölve en 
stabil ny hamn att fortsätta sin tillväxtresa ifrån.

Techbolaget Tölve erbjuder en SaaS-tjänst i form av en CRM-modul för att effektivisera prospektering i 
säljprocessen för sina B2B-kunder. CapSek har stöttat bolaget sedan en första investering gjordes 2021, och har 
glädjande sett hur kundlistan nu omfattar några av de största företagen inom just bemanning och rekrytering.

Tölve kommer att möjliggöra en mer effektiv kundanskaffning för Intelliplans kunder genom att effektivisera 
prospekteringsprocessen, samtidigt som de två bolagens plattformar kompletterar varandra väl.

Vi är fortfarande övertygade om att Tölve går en ljus framtid till mötes, så det är med blandade känslor vi 
nu avyttrar vårt innehav. Men vi är övertygade om att det här är den väg som kommer gynna bolagets 
fortsatta utveckling bäst, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Det är en förhållandevis liten position CapSek nu avyttrar. CapSek investerade i Tölve första gången 2021 och 
ägde fram till avyttringen cirka 2 procent av bolaget.

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, mellersta och norra 
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. CapSek är noterat på NGM Nordic 
SME. 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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