
Industrifonden och Northzone investerar i Widespace
Industrifonden och Northzone investerar sammanlagt 27 miljoner kronor i annonsnätverket Widespace AB, som har utvecklat
ett annonshanteringssystem för visningar av annonser i mobila applikationer. Pengarna ska gå till bolagets fortsatta
internationella expansion.

Widespace har en egenutvecklad teknologi som används i över hundra länder. Den gör att annonsören får maximal utdelning ut av sin
medieinvestering i mobilen eller på internet. Med Widespace unika algoritm, som räknas om varje sekund, flyttas mobila annonser dit de får
mest uppmärksamhet och klickas på. Algoritmen maximerar också räckvidden automatiskt i hela nätverket, så att fler personer ser de
mobila annonserna.

-         Att få in Industrifonden och Northzone som investerare är mycket goda nyheter både för oss och våra kunder, säger Henric
Ehrenblad, ordförande och en av grundarna till Widespace. Detta betyder att vi kan fortsätta att utveckla ännu mer innovativa produkter och
lägga in en högre växel i vår expansion.

Bland Widespaces annonsörer märks populära varumärken som Volkswagen och McDonald's och annonserna syns i stora appar som
Wordfeud, NRJ Radio, Eurosport, Expressen med flera.

-          Vi har noga följt vad Widespace team har åstadkommit de senaste åren och ser fram emot att få vara med att ta bolaget till nästa
nivå, säger Johan Englund, investeringsansvarig på Industrifonden, som nu går in i Widespace styrelse.

-          Widespace ger en fantastisk möjlighet att få vara med på den snabbväxande europeiska mobilannonsmarknaden, säger Pär-Jörgen
Pärson, partner på Northzone, som också går in i styrelsen. Widespace har bevisat att de kan leverera annonser med högre kundvärde än
något annat mobilt annonsnätverk.

Widespace är Nordens största mobila annonsnätverk med kontor i Sverige, Norge och Finland. Bolaget grundades 2007 och har för
närvarande 26 anställda.

Detta är Industrifondens nionde nyinvestering verksamhetsåret 1 juli 2011-30 juni 2012.

För mer information, kontakta
Henric Ehrenblad, ordförande Widespace, tel 070 757 47 88
Johan Englund, investeringsansvarig Industrifonden, tel 0708 16 61 16
Pär-Jörgen Pärson, partner Northzone, tel 070 757 47 88

Industrifonden (www.industrifonden.se) investerar i små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Fonden har tillgångar på 3,8
miljarder kr och investeringar i 89 bolag inom teknologi, cleantech, life science och industri.


