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Svenska IoT-bolagen SENSATIVE och Netmore Group förvärvar från TH1NG licenser avseende 
applikationsplattform för Smarta Städer och Smarta Fastigheter. 

Smarta Städer och Smarta Fastigheter är heta områden inom digitalisering med stor tillväxtpotential. 
Samtidigt påverkas marknaderna av COVID-19 vilket resulterar i en konsolideringstrend. 

Nyligen meddelades att TH1NG förvärvade Indentive genom en så kallad inkråmsaffär där TH1NG 
köpte rättigheterna till samtliga Indentives plattformar. Sensative tillsammans med Netmore Group 
har av TH1NG förvärvat licenser till dessa plattformar. Formellt så köper Sensative tillsammans med 
Netmore Group licensrättigheter till mjukvaran av TH1NG vilken kommer att integreras med 
Sensatives och Netmore Groups egna erbjudande.  Parterna kommer nu att gemensamt värdera hur 
man kan utveckla och anpassa denna plattform till de egna lösningarna till gagn för kunderna. 

-”Parterna har var för sig utvärderat Indentive och deras tekniska samt grafiska användarlösningar 
under en längre tid och diskuterat ett möjligt förvärv av bolaget. TH1NG genomförde en affär och 
förvärvade Indentives tillgångar. TH1NG stärker därmed sin position ytterligare inom 
användarvänliga lösningar och förvärvet kompletterar TH1NGs befintliga IoT-plattform på ett 
mycket bra sätt.” säger Klas Westholm, VD för TH1NG, och fortsätter: Samarbetet med Sensative och 
Netmore är en spännande pusselbit i denna utveckling.” 

Vår teknik och erbjudande kompletterar varandra, och applikationsplattformen från Indentive ger 
oss möjlighet att gemensamt kunna utveckla en riktigt stark produkt för den globala marknaden. 
Första steget är att vi tillsammans utvärderar hur respektive part kan utveckla plattformarna vidare 
på ett bra sätt, säger Mats Pettersson, VD Sensative och Thomas Plate, acting VD Netmore Group AB.  

Sensative har utvecklat en unik horisontell plattform för att koppla samman olika delsystem i smarta 
fastigheter och smarta städer. Genom denna kan man på ett enkelt sätt introducera IoT för att 
effektivisera och optimera resurser, minska förbrukning och utveckla helt nya tjänster till sina 
kunder.  

Netmore är en ledande leverantör av konnektivitet till fastighetsmarknaden, industrier och 
kommuner där man enkelt via egna nätverk ansluter IoT lösningar på ett säkert sätt. Netmore 
adderar drift och integration av kompletta lösningar för nya som existerande system via sitt nätverk 
och skapar därmed möjlighet för sina kunder att börja äga sitt data och sin egen infrastruktur. 

– "Vi ser stora synergieffekter med samarbetet med Netmore Group", säger Sensatives vd Mats 
Pettersson. ”Även vi har en tid tittat på Indentives slutanvändarlösningar och får nu möjlighet att 
integrera dessa med vår plattform och samtidigt samarbeta runt vidareutvecklingen. Vi kommer att 
gemensamt driva den nya generationens lösningar för Smarta Städer och Fastigheter”.  

-”Tillsammans kan vi nu utveckla spännande plattformslösningar som blir effektiva och anpassade till 
respektive parts behov”, lägger Thomas Plate till. 
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Sensative AB är ett snabbväxande innovationsbolag inom Sakernas Internet (Internet of Things, IoT). Vi 
utvecklar prisbelönta lösningar för Smarta Fastigheter och Smarta Städer i syfte att göra IoT teknik tillgänglig, 
prisvärd och användbar för våra kunder och partners samtidigt som kontrollen, integriteten och säkerheten 
stannar i deras händer. För mer information, kontakta Sensative AB på info@sensative.com eller besök 
https://sensative.com/ 

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter 
och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, 
lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North 
Growth Market. 

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.Tel: 
08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se 

TH1NG AB är den nya tidens operatör med fokus på att leverera smarta uppkopplade tjänster till privatkunder, 
företag, fastighetsägare & kommuner. TH1NG levererar trygga och säkra kommunikationslösningar med 
kunden i fokus. För mer information, kontakta TH1NG på klas.westholm@th1ng.se eller besök 

https://www.th1ng.se/ 
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