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PRESMEDDELANDE	  
	  
	  
Monterro	  ny	  huvudägare	  i	  Tradedoubler	  
–	  Förvärvar	  18,1	  procent	  från	  SEB,	  Alecta	  och	  Fjärde	  AP-‐fonden	  
	  
Monterro,	  genom	  ägarbolaget	  Monterro	  1A	  AB,	  blir	  största	  ägare	  i	  Nasdaq	  OMX-‐
noterade	  Tradedoubler	  genom	  att	  förvärva	  18,1	  procent	  av	  aktierna	  i	  bolaget.	  
Säljare	  är	  SEB	  Investment	  Management,	  Alecta,	  och	  Fjärde	  AP-‐fonden,	  som	  säljer	  
hälften	  av	  sina	  respektive	  innehav	  –	  totalt	  7,8	  miljoner	  aktier.	  	  
	  
Monterro	  inriktar	  sig	  på	  investeringar	  i	  nordiska	  mjukvarubaserade	  bolag	  genom	  
att	  tillföra	  finansiering	  samt	  att	  aktivt	  stödja	  utvecklingen	  i	  de	  bolag	  man	  
investerar	  i.	  De	  tre	  managing	  partners	  verksamma	  i	  Monterro	  –	  Thomas	  Bill,	  Lars	  
Sveder	  och	  Peter	  Larsson	  –	  har	  under	  mer	  än	  20	  år	  erfarenhet	  av	  att	  utveckla	  
teknologi-‐	  och	  mjukvarubaserade	  bolag.	  
	  
–	  Vi	  är	  stolta	  över	  förtroendet	  från	  de	  tre	  största	  institutionella	  ägarna	  att	  gå	  in	  som	  ny	  
huvudägare	  i	  Tradedoubler.	  Tillsammans	  med	  ledningen	  och	  övriga	  ägare	  är	  vår	  
ambition	  att	  fortsätta	  utvecklingen	  av	  Tradedoubler	  för	  att	  åter	  nå	  de	  tillväxttal	  och	  den	  
lönsamhetsnivå	  som	  Tradedoubler	  tidigare	  presterat,	  säger	  Peter	  Larsson,	  managing	  
partner	  på	  Monterro,	  och	  fortsätter:	  	  
	  
–	  Nuvarande	  ledning	  har	  på	  ett	  bra	  sätt	  lyckats	  vända	  utvecklingen	  i	  Tradedoubler.	  
Bolaget	  har	  en	  stabil	  kärnaffär	  och	  en	  ledande	  teknisk	  plattform	  och	  position	  på	  den	  
europeiska	  marknaden	  för	  prestationsbaserad	  marknadsföring.	  	  Vi	  ser	  betydande	  
möjligheter	  att	  förstärka	  den	  positionen	  samt	  att	  utveckla	  bolaget	  i	  nästa	  fas.	  
	  
–	  Vi	  ser	  mycket	  positivt	  på	  Monterros	  inträde	  i	  Tradedoubler.	  Monterro	  har	  goda	  
förutsättningar	  att	  aktivt	  stödja	  bolagets	  utveckling	  som	  nu	  inriktar	  sig	  alltmer	  på	  
tillväxt,	  säger	  Bo	  Selling,	  aktiechef	  Alecta.	  
	  
För	  ytterligare	  information	  kontakta	  Monterro:	  
Thomas	  Bill,	  +46	  705	  426	  271	  
Lars	  Sveder,	  +46	  723	  707	  030	  
	  
	   	  



About	  Monterro	  	  
Who	  we	  are	  
Monterro	  is	  a	  Stockholm	  based	  investment	  company	  focusing	  on	  software	  and	  software	  
based	  services	  in	  the	  Nordic	  region.	  	  The	  team	  behind	  Monterro	  has	  unique	  operational	  
and	  strategic	  experience	  combined	  with	  a	  strong	  financial	  background.	  	  Monterro	  has	  
built	  and	  exited	  global	  technology	  businesses	  at	  a	  value	  exceeding	  7.5	  billion	  SEK.	  The	  
investors	  in	  Monterro	  1	  are	  private	  individuals	  and	  family	  offices.	  Forty	  percent	  of	  the	  
capital	  comes	  from	  the	  founding	  partners.	  This	  assures	  that	  the	  interests	  are	  aligned	  
between	  Monterro,	  entrepreneurs	  and	  external	  investors.	  
	  

What	  we	  add	   	  
Monterro	  adds	  hands	  on	  experience	  in	  building	  technology	  companies.	  Our	  active	  
ownership	  is	  focused	  on	  operational	  improvements	  which	  leverages	  our	  20	  years	  of	  
experience.	  We	  support	  our	  portfolio	  companies	  in	  all	  aspect	  of	  growth,	  from	  strategy	  to	  
building	  global	  sales	  organizations.	  	  We	  are	  entrepreneurs	  ourselves.	  
	  
What	  we	  invest	  in	  
We	  invest	  in	  Nordic	  technology	  companies	  past	  venture	  stage	  with	  proven	  products	  and	  
the	  potential	  to	  become	  a	  market	  leader	  in	  their	  niches.	  The	  initial	  equity	  investment	  is	  
SEK	  20,000,000	  to	  about	  150,000,000	  and	  for	  larger	  investments	  we	  team	  up	  with	  other	  
firms	  in	  our	  network.	  
	  	  	  


