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Capee Group säkrar sin fortsatta 
expansion och positiva utveckling 
 
Framtiden ser minst sagt ljus ut för Capee Group. Förutom att företagets 
revolutionerande problemlösare Capee Action StationTM implementeras i fler och 
fler branscher inom processindustrin så investerar nu Chalmers Innovation Seed 
Fund och andra tunga investorer i mjukvarans skapare och utvecklare Capee Group.  
 
Capee Group fortsätter att skörda framgångar med sin mjukvara Capee Action StationTM och får nu dessutom ett 
ordentligt tillskott i kassan från investorerna Chalmers Innovation Seed Fund, Innovationsbron, Start Invest AB och 
ALMI. Vi har träffat Timo Lehes, investment manager på Chalmers Innovation Seed Fund som har varit en av 
huvudaktörerna i processen.  
 
– Jag har följt Capee Group på nära håll och det har varit spännande att se företagets positiva utveckling. Nu går 
man in i en expansionsfas som kräver att man är kapitalstark och offensiv för att nå nästa nivå och för att befästa 
sin position på toppen inom både etablerade och nya segment. Vi ser detta som en intressant och hållbar investering 
för Chalmers Innovation Seed Fund. Capee Group är väl positionerat för processindustrin som går en effektivare och 
mer miljövänlig framtid till mötes, säger Timo.  
 
– Vilka investeringskriterier har ni utgått ifrån? 
 
– Först och främst leds Capee Group av ett drivet och kompetent team. Våra bolag måste också vara 
teknikbaserade och verksamma inom Chalmers Innovation. Sedan ska affärsidén givetvis vara attraktiv och hållbar 
med stor marknadspotential. Och det tycker vi stämmer in bra på Capee Group.  
 
– Som ett resultat av ert samarbete går du nu in i Capee Groups styrelse tillsammans med Ola Gravenfors från 
Censor. Vad tar ni med er för erfarenheter, förväntningar och målsättningar?  
 
– Vi har båda jobbat med att etablera och expandera mjukvarubolag och tar nu med dessa erfarenheter in i styrelsen 
för Capee Group. En av målsättningarna med styrelsens arbete är att etablera Capee Group som det självklara valet 
för kunder inom processindustrin som vill öka sin effektivitet och miljövänlighet. 
 
– Otroligt roligt och inspirerande, både att så många tunga finansiella aktörer och så meriterade personer satsar på 
oss, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group. 
 
 
För mer information kontakta Peter Nilsson, VD på Capee Group AB 
Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com 
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Chalmers Innovation Seed Fund 
Chalmers Innovation Seed Fund investerar i företag som är eller har varit verksamma vid Chalmers Innovation. 
Chalmers Innovation verkar som fondens managementbolag genom att föreslå investeringar och utveckla fondens 
innehav. Investorer i fonden är European Investment Fund, Sjätte AP-fonden, Länsförsäkringar, Stiftelsen Chalmers 
och Chalmers Innovation. 
 


