Capee Group AB, Stena Center 1, 412 92 Gothenburg, Sweden
www.capeegroup.com

Pressmeddelande
110412

Nyemission fulltecknad för processindustrins problemlösare Capee Group
Capee Group har fulltecknat sin nyemission och står nu rustade för en spännande
framtid och fler intressanta marknader. Intresset för processindustrins
problemlösningsmjukvara Capee Action StationTM är stort vilket lockat flera
starka investorer till det västsvenska cleantechföretaget.
Dörren till nya affärer står på glänt för Capee Group. Förtroendekapitalet har byggts upp successivt med kunder
som Göteborg Energi, Lantmännen, Smurfit Kappa, Fortum, Billerud, M-real Husum och Jönköping Energi, samt
en mängd lovord, nomineringar och priser för sin revolutionerande problemlösningsmjukvara Capee Action
TM
Station . När man nu knackar på hos fler potentiella branscher och marknader har man det kapital som krävs för
en framgångsrik och hållbar etablering.
– Det ska bli mycket intressant att följa företagets intåg och mottagande på nya marknader. Capee Group har helt
klart det som krävs för att lyckas såväl nationellt som internationellt säger Mats Enegren, VD på Start Invest.
– Bra timing, nyemissionen är viktigt för att ha det kapital som krävs för att slå sig in på nya marknader. Jag har
följt Capee Group på nära håll under flera års tid och fått vara med på en spännande resa. Tillskottet stimulerar
och banar väg för nästa steg i Capee Groups utstakade plan, säger Timo Lehes, Investment manager Chalmers
Innovation Seed Fund.
– En viktig pusselbit då vi nu etablerar oss i fler processindustrier. Förutom att vi nu kan växa ytterligare inom
befintliga industrier som energi, papper och biobränsle har vi förutsättningar att ta oss an nya områden som kemi
och livsmedel. Härligt med starka ägare som satsar långsiktigt, säger Capee Groups VD Peter Nilsson.
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Capee Group är ett innovativt mjukvaruföretag inom cleantech som arbetar proaktivt och långsiktigt för att göra världens
TM
processindustri mer effektiv, lönsam och miljövänlig. Genom den revolutionerande mjukvaran Capee Action Station kan
företag inom papper och massa, energiproduktion, biobränsle, kemi, petrokemi, stål, anrikning, livsmedel m fl lösa sina
dagliga driftproblem snabbare och löpande maximera sin prestanda.

