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Efter framgångarna med börsnoterade dataspelsföretaget Paradox Interactive söker Investment AB Spiltan nya företag att
investera i. Nu rekryteras därför två erfarna Investment Managers med uppdrag att hitta nya, spännande bolag. Göran Pallmar
kommer närmast från rollen som VD på Provider medan Björn Persson är tidigare VD på Almi Invest Östra Mellansverige.

“Genom de här rekryteringarna går Investment AB Spiltan in i en ny spännande fas. Nu har vi de personella och finansiella muskler vi behöver
för att intensifiera jakten på nya bolag till portföljen, främst minoritetsposter i onoterade entreprenörsledda bolag. Med Görans profil inom tech
och Björns starka nätverk i en intressant tillväxtregion så stärker vi Spiltans möjligheter att både hitta och stödja spännande entreprenörer”,
säger Per H Börjesson, VD och största ägare i Investment AB Spiltan.

På Provider sedan 2007
Göran Pallmar har mångårig erfarenhet av att analysera och investera i bolag. Under åren på Provider där han varit VD sedan 2012 märks
bland annat de framgångsrika investeringarna i IT-säkerhetsföretaget Yubico och i BidTheatre, ett helsvenskt teknikbolag inom automatiserad
marknadsföring och dataanalys. Göran har redan gjort sin första investering för Spiltan i restaurang- och upplevelseföretaget Boulebar.

”Jag hoppas att mina erfarenheter från alla delar av ett onoterat bolags tillväxtresa gör mig till ett värdefullt bollplank för hungriga
entreprenörer. Min bakgrund är främst inom tech men som investeringen i Boulebar visar är jag nyfiken även på andra typer av företag. Det
som lockar är att verkligen förstå och skapa det som får företag att växa. Det som lockade mig till Spiltan var långsiktigheten och vår samsyn
kring entreprenörens avgörande betydelse - det är alltid människorna i företagen som avgör om en verksamhet ska lyfta” säger Göran
Pallmar.

Investerat i över 25 bolag
Björn Persson har över 17 års erfarenhet från investeringar och styrelsearbete i teknikbaserade tillväxtbolag. De senaste åren har Björn byggt
upp en framgångsrik investeringsverksamhet inom Almi Invest Östra Mellansverige. Han var bland de första investerarna i 3D-grafikföretaget
Donya Labs (som under 2017 såldes till Microsoft) och ansvarig för börsnoteringen av XMReality som utvecklar system för att hjälpa
servicetekniker på distans. Björn gillar att arbeta nära entreprenörer och att bidra aktivt i styrelsen. Hans fokus ligger på skalbarhet och
internationalisering.

”Att stötta och utveckla bolagens affärer är oerhört berikande. Genom att Spiltan är långsiktiga ägare får jag möjlighet att vara med hela vägen
i företagens tillväxtresa. Särskilt roligt vore det om vi på Spiltan hittar fler fina företag i Östergötland med omnejd – en region med
innovationskraft, stark entreprenörsanda och en mycket spännande framtid” säger Björn Persson.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan, tel: 0708-797101, e-post: phb@spiltan.se
Gustav Blix, PR-ansvarig Investment AB Spiltan, tel: 0706-74 74 00, e-post: gustav@spiltan.se

Om Investment AB Spiltan 
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på cirka 4 miljarder kronor som investeras i lönsamma noterade och onoterade bolag
som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling
och bra avkastning. Spiltan har cirka 2 600 aktieägare och handlas på Pepins.com/Alternativa Listan (www.alternativa.se). Mer information finns på
www.spiltan.se


