
  

 

 

Pressmeddelande 

Stockholm den 1 oktober 2020 

Seafire slutför förvärvet av Luda.Farm AB och utser ny VD 

Seafire AB (publ) (”Seafire”) har per dagens datum slutfört förvärvet av Luda.Farm AB (”LudaFarm”). 
Tillträdet är i enlighet med det avtal Seafire tecknat om förvärv av LudaFarm och som 
offentliggjordes den 21 september 2020.  

I samband med övertagandet utsågs Jonas Andersson till ny VD på Luda.Farm AB. Jonas är idag 
VD på Seafires dotterbolag Hedén Group AB och kommer initialt dela sin tid mellan Hedén och 
LudaFarm. Styrelsen i LudaFarm stärks också samtidig med Björn Andersson. Björn har tidigare 
varit CFO på NCC och styrelseledamot i Ramudden AB. Han arbetar nu bland annat som 
styrelseordförande i Bellman Group AB. Styrelsen kommer att förstärkas ytterligare. Säljarna i 
LudaFarm, Ludvig Brost och Daniel Ludwiszeski kommer fortsätta i operativa roller efter 
övertagandet.  

Jonas Andersson, tillträdande VD på LudaFarm är glad över att komma till ett företag med 
kompetenta medarbetare och plattformen My.Luda.Farm som bas för vidare utveckling. 

"Jag är hedrad och glad över förtroendet och ser fram emot min nya roll på Luda.Farm. Tidigare ledning har gjort 
ett utmärkt jobb och kommer att finnas kvar i bolaget. Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla bolaget och öka 
både tillväxt och lönsamhet”, säger Jonas Andersson 

Luda.Farm AB 
Luda.Farm förser lantbrukare världen över med nyskapande produkter och tjänster som gör 

arbetet lättare, säkrare och mer effektivt – Smart farming made easy. Genom ett nära samarbete med 

kunderna har Luda.Farm utvecklat produkter och SaaS lösningar för att ge kunden en väg in i den 

digitala revolutionen. Bolaget har utvecklat My.Luda.Farm, en molnbaserad lösning med en rad 

olika uppkopplade kameror och sensorer för övervakning i realtid. Luda.Farm säljer sina produkter 

i ett 20-tal länder som bland annat Norden, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Bolaget 

omsatte 34 mkr med ett rörelseresultat på ca 6 mkr 2019 och har 9 anställda med kontor i 

Göteborg. För mer information se www.luda.farm.  

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59 

Jonas Andersson, VD Luda.Farm AB, jonas.andersson@heden.se, tel. +46 70 962 63 76 

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 1 oktober 2020 kl. 11:45 (CET). 

Kort om Seafire 
Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster 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 fem bolag och en årlig omsättning på cirka 230 msek. 

För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova 

Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se. 
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