
 
   

 
 

Seafire AB (publ):s dotterbolag Followit Sweden AB inleder strategiskt 
samarbete med WeHunt Nordic AB 

Stockholm 30 januari 2019 

Seafire AB (publ):s (”Seafire”) dotterbolag Followit Sweden AB (”Followit”) ingår ett långsiktigt 
samarbetsavtal med WeHunt Nordic AB (”WeHunt”), marknadsledande för digitala tjänster för 
en säkrare och enklare jakt.  

Followit och WeHunt har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal för leverans och utveckling av produkter 
och tjänster för jaktmarknaden. WeHunt är marknadsledande för digitala tjänster för en säkrare och 
enklare jakt med över 160 000 användare och har väl utbyggt distributionsnät i Norden med bland annat 
över 160 återförsäljare i Sverige.  

”Vi ser stor potential i samarbetet med WeHunt som etablerat sig som en marknadsledande 
premiumleverantör av digitala tjänster för jaktmarknaden. Tillsammans med Followits kunskap och 
erfarenhet av att utveckla och leverera GPS-trackers för krävande miljöer ser vi en tydlig win-win med 
samarbetet”, säger Johan Bennarsten VD på Followit.  

”Med WeHunt vill vi erbjuda jaktmarknadens bästa mjukvaruplattform för jägare. Vi är mycket glada 
över att inleda samarbetet med Followit som har motsvarande ambition för GSM-baserade GPS-trackers 
och ser fram emot att kunna presentera de första resultaten av vårt samarbete inom kort” säger WeHunts 
VD Theodor Storm. 

Followit, etablerat 1974, är ett IoT bolag med lång erfarenhet och expertis inom spårningsutrustning för 
egendom, boskap och vilda djur i krävande miljöer.  

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 707 495 659 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 kl 11.45. (CEST). 

Kort om Seafire 
Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 
och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. 
Seafire har en portfölj med fyra bolag och en omsättning på över 100 msek proforma. För mer 
information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 
97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor. 

 
 


