
   

 

 
 

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.  
 
SEB Venture Capital grundades 1995 och är en del av SEB-koncernen.  Med en kapitalbas på 2.500 
miljoner kronor har man för närvarande 36 investeringar i teknik- och hälsovård och har genomfört 64 
exits sedan starten. Läs mer om SEB Venture Capital på www.seb.se/venturecapital 

 
 

Pressmeddelande 24 april 2012 

Industrifonden och SEB säljer Coresonic 
 
Industrifonden, SEB Venture Capital och övriga delägare har sålt samtliga aktier i 
Coresonic AB till Gaintech Co., Limited, helägt dotterbolag till det taiwanesiska halv-
ledarbolaget MediaTek Inc, näst störst i världen på kretsar för mobiltelefoner. Core-
sonic har utvecklat en helt ny och banbrytande arkitektur för digitala signalprocessorer 
- kärnan i all digital kommunikation. Köpeskillingen uppgår till 35 miljoner US dollar.  
 
MediaTek Inc, som är publikt noterat i Taiwan, licensierade redan i fjol Coresonics arkitektur 
för användning i basbandstillämpningar för trådlös kommunikation. Nu har man tagit ett steg 
till och köper hela företaget. Linköpingsbaserade Coresonic blir därmed ett helägt dotterbolag 
till MediaTek Inc. Bolaget kommer att ha fortsatt verksamhet i Linköping för vidareutveck-
ling av sin banbrytande teknik  
 

‐ Denna försäljning medför stora fördelar för båda parter, säger Coresonics vd Johan 
Lodenius. Nu får vi möjlighet att öka takten med att introducera nya trådlösa produk-
ter via MediaTeks globala nätverk.   
 

Coresonic, vars teknik bygger på mer än tio års forskning vid Linköpings universitet, bildades 
2004. Industrifonden investerade, som första större investerare, i bolaget 2007 och gjorde det 
därmed möjligt att kommersialisera forskningsresultatet.  
 

‐ Vi är glada och stolta över att ha fått vara med att utveckla Coresonic, så att ännu en 
unik svensk innovation kan lanseras på världsmarknaden, säger Lennart Gustafson, 
investeringsansvarig på Industrifonden. Och det känns extra bra att tekniken även i 
fortsättningen kommer att vidareutvecklas i Sverige. 
 

SEB Venture Capital investerade i Coresonic 2010 för att påskynda den internationella till-
växten och fortsätta utveckla en stark teknologiplattform. 
 

‐ Vi är mycket nöjda med bolagets utveckling under vår tid som investerare i Coresonic. 
Hela teamet har gjort en enastående insats och mycket framgångsrikt lyckats föra bo-
lagets teknologi vidare till ett av de ledande halvledarbolagen i världen, säger Ulf 
Lewander, investeringsansvarig på SEB Venture Capital. 
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För mer information, kontakta 
Lennart Gustafson, investeringsansvarig Industrifonden, tel 070-315 72 90 
Ulf Lewander, investeringsansvarig SEB Venture Capital, tel 070-265 79 06  
 
 
 
 


