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Greater Than blir Microsoft-partner, med gemensam vision att globalt 
distribuera Enerfy till världens försäkrings- och biltillverkare.  
 
Det svenska Insurtech-företaget Greater Than som tillhandahåller AI-baserad riskinsikt för 
fordons- och försäkringsindustrin, tillkännager idag att företaget erkänts som IP co-sell status 
i Microsofts partnerprogram. Statusen omfattar samarbete avseende gemensam försäljning- 
och marknadsföringsinitiativ. 

 
”Vi är mycket stolta över att få samarbeta med Greater Than och att erbjuda deras unika service på 
vår plattform. Motorvärlden förändras avsevärt, och är drivet av högre värde om riskkunskap, nya krav 
på mobilitet, fokus på hållbarhet, förändring av ansvar och ökande cybersäkerhetsbehov. Med detta 
partnerskap kan vi erbjuda försäkringsgivare tillgång till en snabbare och säkrare affärsutveckling som 
driver verkligt värde. ”- säger Srikanth Madani, Industry Advocate, Worldwide Financial Services, 
Microsoft 
 
Beprövad AI för prissättning av risk 
Greater Than´s beprövande AI-baserade teknik och plattform Enerfy erbjuder en världsledande 
kapacitet att prissätta och förutsäga risk per bil i realtid och erbjuder banbrytande risk och 
kostnadsinsikter som ger stort försprång för biltillverkare, försäkringsbolag och nya 
mobilitetsmodeller.  
 
Genom Microsofts IP Co-Sell-partnerskap får Greater Than unik möjlighet och tillgång till nya kunder 
som möjliggör snabbare intäkter genom Azure Marketplace; Microsofts molnlager och via deras 
globala säljteam. Det strategiska partnerskapet med Microsoft möjliggör en helt sömlös integration 
med kunder över hela världen. 
 
"Med Microsofts globala nätverk, trovärdighet och säljkapacitet, kommer vi gemensamt hjälpa 
försäkringsbolag och biltillverkare till bättre lönsamhet, med en helt ny AI-baserad riskinsikt och 
samtidigt göra världens trafik både säkrare och miljövänligare", säger Liselott Johansson, VD på 
Greater Than 
 
AI-baserad programkatalog 
 Med statusen IP Co-Sell redo kommer den kompletta Enerfy-plattformen inklusive appar, funktioner 
och riskinsikter som är baserad på Greater Thans världens unika AI-teknik att marknadsföras på och 
av Azure Marketplace https://azuremarketplace.microsoft.com/en-
us/marketplace/apps/greaterthan.enerfy?tab=Overview 
 
För mer information, kontakta: 
Liselott Johansson, CEO Greater Than  
+46 70-654 20 58 
liselott.johansson@greaterthan.eu 
www.greaterthan.eu 
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Viktig information 
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 16:05 CET, december 17, 2019. CET. 
 
Om Greater Than 

Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag och biltillverkare att 
sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk prissättning av nya transporttjänster. 
Företagets flaggskepp, Enerfy Global är en plattform med över 480 olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI 
prissättning, digitala försäkringar, gamifiering, förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande 
försäkringsbolag, biltillverkare och är partner till FIA´s nya tävling, Smart Driving Challenge, världens första tävling i säker 
bilkörning. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified 
Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu. 

 
About Microsoft 
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) enables digital transformation for the era of an intelligent cloud and an intelligent 
edge. Its mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. 
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