
Investment AB Spiltans portföljbolag
NuvoAir tar in över 100 miljoner kr i
tillväxtkapital
Medtechbolaget NuvoAir revolutionerar vården för kroniska lungpatienter med sin digitala
plattform. Bolaget har vuxit med 500 procent under första kvartalet 2021 och tar nu in 12
miljoner USD i tillväxtkapital för att växa ännu mer.

Med i emissionen om 12 miljoner USD är Londonbaserade Albion VC, som specialiserar sig på
investeringar i teknik- och hälsobolag. Investment AB Spiltan är i dagsläget största ägare i NuvoAir och
försvarar sin ägarandel genom att investera 25 miljoner kr i emissionen. Övriga investerare i emissionen
är Industrifonden, Novartis Pharma AG samt KAYA (tidgare Enern) och Amino Collective.

Investment AB Spiltan investerade i NuvoAir 2017 och var första externa investerare i medtechbolaget.
Som uthålliga ägare har Spiltan möjlighet att stödja bolag över långa tidsspann, vilket är extra viktigt i
sektorer där utveckling och lansering av nya tekniker tar lång tid.

– Kombinationen av hård- och mjukvara, samt satsningen på ett digitalt ekosystem med patienten i fokus
gör NuvoAir väldigt spännande, säger Håkan Sjunnesson, investment manager på Spiltan och ansvarig
för investeringen i NuvoAir. Digitaliseringen av vården är något som borde vara självklart, men tar ofta
lång tid då sjukvårdssystemen i olika länder inte är anpassade för att snabbt ta in nya lösningar. Covid-19
pandemin har påskyndat transformationen till mer vård på distans. NuvoAir hade under flera år utvecklat
och förbättrat sin plattform och teknik och kunde därför ta vara på möjligheterna som uppstod. Vi på
Spiltan kommer fortsätta stödja bolaget i dess ambitioner att hjälpa människor som drabbats av
lungsjukdomar och ser fram emot bolagets fortsatta resa.

NuvoAir har kontor i Stockholm och Boston, och kunder i USA, Storbritannien och EU. Bolaget
samarbetar bland annat med läkemedelsjättarna Roche, Regeneron och Novartis, välkända sjukhus och
universitet och sjukförsäkringsbolag. NuvoAirs plattform och hårdvara har även använts i mer än 30
kliniska studier i över 20 länder. Tillväxtkapitalet i denna emission ska användas för att påskynda
expansionen i Europa och USA samt vidareutveckling av produkter och tjänster.

– Spiltan har varit en väldigt bra ägare som metodiskt hjälpt oss att bygga och skala bolaget, säger
Lorenzo Consoli, NuvoAirs vd och grundare. Därför är vi glada över att Spiltan fortsätter att investera i
NuvoAir, när vi nu satsar på att växa ännu snabbare. Traditionell vård är inte anpassad för
lungsjukdomar, vilket jag vet av egen erfarenhet då jag själv haft svår astma som barn. Våra digitala
lösningar och smarta spirometrar gör verkligen skillnad.

För mer information, kontakta:
Håkan Sjunnesson, investment manager Spiltan, e-post: hakan.sjunnesson@spiltan.se 
Meera Montan, Community Engagement Lead, NuvoAir, e-post: meera.montan@nuvoair.com

 

Om Spiltan:
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska företag
som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 7 miljarder kronor
som består av tech, finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir,
Besedo, P&E Fastigheter, Captario och Spiltan Fonder. Spiltan har över 5 000 aktieägare och aktien
handlas månadsvis på Pepins.com. Mer information finns på Spiltan.se.
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Om NuvoAir: 
NuvoAir revolutionerar vård för lungpatienter på distans med sin datadrivna helhetslösning. Tack vare
NuvoAir Home-plattformen kan vården av kroniska lungsjukdomar bli mer proaktiv, vilket ger bättre
resultat, lägre kostnader och nöjdare patienter. Systemet används redan av tusentals människor världen
över som drabbats av KOL, cystisk fibros, svår astma, IPF, ALS och muskeldystrofi. NuvoAir erbjuder
även lösningar för att genomföra kliniska studier på distans och har kontor i Boston och Stockholm. För
mer information, se Nuvoair.com

https://www.nuvoair.com/

