
 

Pressmeddelande, Göteborg den 11 mars 2021


Lyssna på Appspotr under Aktiespararnas tema-
event Software as a Service (digitalt evenemang) 
Lyssna och se Appspotr den 17 mars under det digitala temaeventet Software as a Service 
arrangerad av Aktiespararna.  

Appspotr deltar på Aktiespararnas digitala temaeventet den 17 mars. Vd Patric Bottne presenterar kl 
14:00. Temaeventet Software as a Service (SaaS) anordnas av Aktiespararna. Via länken https://
www.aktiespararna.se/tv/live kan du följa eventet som streamas live.


Mer information om eventet från Aktiespararnas hemsida: 

Aktiespararna arrangerar temaeventet om SaaS (Software as a Service) för andra året. SaaS-mod-
ellen erbjuder ett intressant investeringscase med en skalbar affärsmodell med stor lönsamhet för de 
bolag som lyckas och långa kundrelationer. I år genomför vi evenemanget digitalt och inbjuder dig 
som aktiesparare, branschkollega, journalist och analytiker att ta del av presentationer från de med-
verkande bolagen.


Vi är otroligt glada över att välkomna tillbaka Johan Crona som föreläsare och moderator för eventet. 
Johan driver Cloud Capital, ett investmentbolag som är helt fokuserad pе minoritetsinvesteringar i 
onoterade SaaS-bolag. Johan är utbildad inom Computer Science och har bakgrund som entre-
prenör inom IT sedan 1999. Senaste tio åren har han jobbat med minoritetsinvesteringar i tidig fas, 
senast innan Cloud Capital på Almi Invest i Stockholm där en stor andel av investeringarna var SaaS-
bolag. Johan driver också ett SaaS-nätverk med 700 medlemmar i Stockholm samt sedan sommaren 
2019 SaaS-podden där han intervjuar experter inom sektorn.


Förutom bolagspresentationer och ett inspirationsföredrag av Johan har vi glädjen att få lyssna till 
Erik Sprinchorn från TIN Fonder som kommer att berätta hur de arbetar med analys av SaaS-bolag 
och vilka bolag de har investerat i genom sina fonder.


För ytterligare information, kontakta: 
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ) 
Mobil: +46 701 46 61 89 
E-post: patric@appspotr.com


Om Appspotr 
Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella 
appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer 
skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och 
organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna 
appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och 
agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har 
sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 
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