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Pressmeddelande 
 

Investis förvärvar Alert IR för att ytterligare stärka sin position 
som den ledande leverantören av tjänster för företags-
kommunikation på internet i Europa  
 
Förvärvet gör Investis till den ledande aktören i Norden.  
 
London och Göteborg, 20 augusti 2014 - Investis, den globala specialisten inom digital 
företagskommunikation, vill härmed meddela att man förvärvat Alert IR, den ledande svenska 
leverantören av internettjänster för börsbolags investerar- och företagskommunikation.  
 
Alert IR har sedan starten 2001 etablerat sig som en ledande leverantör av företags- och 
finansiella webbplatser och moduler för svenska och andra nordiska börsbolag. Alert IR har idag 
en hög andel stora svenska börsbolag bland sina 100 kunder. Man samarbetar med hälften av 
de mest omsatta bolagen på Nasdaq OMX Stockholm med långa kundrelationer med bland 
annat SKF, Electrolux, Husqvarna och Investor.  
 
Alert IR och Investis kommer tillsammans bilda en stark plattform för fortsatt nordisk tillväxt 
baserad på Alert IRs marknadsnärvaro, stabila och goda kundrelationer och Investis breda 
produktportfölj och starka utvecklingsresurser. Vår sammantagna position och erbjudande i 
Sverige och Finland kommer utgöra ett ännu intressantare alternativ för nordiska börsbolag 
som söker en modern och effektiv tjänsteplattform för sin digitala företagskommunikation. 
Alert IRs ledning och grundare kommer arbeta kvar inom Investis och kommer bidra till Investis 
redan starka grupp av ledare.  
 
Genom förvärvet av Alert IR fortsätter Investis sin expansion i Europa och USA. Detta är det 
andra förvärvet som bolaget genomfört i år. Det första är förvärvet av brittiska konkurrenten 
Global3digital i juli. Investis har även genomfört en lyckad etablering i USA med start under 
2013.   
 
Helen James, vd för Investis: "Alert IR är ett riktigt fint företag med ett utmärkt rykte om att 
leverera högkvalitativa produkter och tjänster i Sverige och kommer tillsammans med vår 
befintliga ledande position i Finland stärka vår nordiska ställning. Vi ser fram emot att arbeta 
med teamet i Alert IR för att fortsätta leverera bästa möjliga service till kunder och hjälpa dem 
att kontinuerligt förbättra alla områden inom sin digitala företagskommunikation. "  
 
Jonas Winzell, VD för Alert IR: "Jag är glad att kunna tillkännage detta avtal med Investis som 
förstärker våra möjligheter att fortsätta att expandera i Norden och erbjuda våra nuvarande 
och framtida kunder bästa möjliga digitala lösningar. Investis är i våra ögon den bästa köparen 
av vårt bolag då det kommer till skalfördelar i produkterbjudandet och förståelse för förstklassig 
kundsupport."  
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Om Investis  
Investis Ltd, är ett internationellt digitalt kommunikations- och investor relationsföretag som 
arbetar med cirka 1.700 kunder från kontor i fem länder. Kunderna är mer än 70% av FTSE 100 
och mer än 150 kunder i USA. Bolaget som grundades 2000, hjälper sina kunder med 
kommunikation samt investerarrelationer genom företagens webbplatser, IR webhosting, 
sociala medier, appar och mobila lösningar, video och webbutsändning, verktyg för webbplats 
och online-rapportering m.m. 
 
Om Alert IR 
Alert IR har sedan 2001 hjälpt börsbolag med delar till eller hela webbplatser för företags- och 
finansiell information. Genom hög specialistkompetens och ett brett utbud av tjänster kan Alert 
IR erbjuda tjänster som förenklar vardagen för börsnoterade bolag och deras arbete med sin  
webbplats. Alert IR har haft en stabil och lönsam tillväxt sedan start och har uppnått en stark  
marknadsposition i Sverige. Uppåt 50% av de större bolagen och ca 30% av samtliga noterade 
bolag på Nasdaq OMX Stockholm återfinns bland kunderna.  
 
 
För ytterligare information, besök www.investis.com och www.alertir.com eller kontakta:  

 
 
Investis 
Helen James 
CEO, Investis 
Helen.james@investis.com 
Tel: +44 (0) 20 7038 9003  

Alert IR 
Jonas Winzell 
VD, Alert IR 
Jonas.winzell@alertir.com 
Tel: +46 (0) 702 60 36 20 

Mediakontakter 
Paul Durman/Simon Compton 
Powerscourt 
Tel: +44 (0) 20 7250 1446 
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