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Irisity växer med nya strategiska investerare
Göteborg —Irisity AB (publ) genomför en riktad nyemission om cirka 9 MSEK till
industrigrupperna Vätterledens Invest och Hans Andersson & Co.
- Vi är mycket glada över det förtroende och stöd som dessa båda välrenommerade
industribyggare tillför. Erfarenheten att bygga lönsamma tillväxtbolag från två av Västsveriges
mest framgångsrika entreprenörsfamiljer är ovärderlig. Deras långsiktiga engagemang och
entreprenörskap kommer väl till pass i vår fortsatta utveckling av Irisity, säger Marcus
Bäcklund, VD i Irisity.
Vätterledens Invest AB är ett familjeägt industrikonglomerat som omsätter 2 mdr SEK med
huvudsäte i Göteborg. Bolaget står på fem ben: börsnoterade innehav, handels- &
industrirörelser, fastigheter, vindkraft & skog samt övriga verksamheter.
- Vi är övertygade om att säkerhetsbranschen står inför en stor omställning digitalt. Det är en
sektor vi redan investerat i bland annat genom ett av våra kärninnehav Gunnebo. Irisity
imponerar med sina algoritmer och potential, vi ser fram emot att bidra i denna utveckling,
säger Mikael Jönsson, VD i Vätterledens Invest.
Hans Andersson & Co är en familjeägd industrigrupp som tillsammans omsätter 2 mdr SEK.
Bland företagen kan nämnas Sveriges ledande miljö företag, Hans Andersson Recycling Group
AB som nyligen avyttrades till Veolia Group.
- Inom Hans Andersson brinner vi för entreprenörskap med stor framtidspotential. Irisity har
stark IP och teknikhöjd samt verkar på en växande marknad, varför vi ser mycket fram emot
denna investering, säger Johan Berggren, VD Hans Andersson Holding.
Irisity har målsättningen att vara den smartaste, mest nyfikna och mest exakta
problemfinnaren i övervakningsbranschen. Vi är ett bolag under stark förändring och arbetar
för att bli en betydande aktör på den internationella säkerhetsmarknaden. Sedan januari i år
har styrelsen och den nya ledningen, utarbetat, fastställt och nu lanserat en offensiv
tillväxtstrategi som syftar till att expandera Irisitys koncept såväl nationellt som internationellt.
Irisity genomför en fullt garanterad företrädesemission samt denna riktade nyemission vilka
totalt tillför bolaget 34 MSEK. Båda emissionerna är villkorade av extra bolagsstämmas
godkännande.
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Vidare information finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:
Marcus Bäcklund, CEO
Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com
Erik Stenberg, CFO
Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av proaktivt arbetande och
självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd
applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och
bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har
genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv
tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom
det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 12:00 CET.
This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market
Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication,
through the agency of the contact person set out above, at 12:00 CET on November 9, 2017.
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