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Wattguard stärker kapitalbasen för fortsatt
produkt- och marknadsutveckling
Danska Artha Guard investerar 15 miljoner kronor i det snabbväxande miljötekniska
företaget Wattguard. Investeringen ska framför allt användas till fortsatt produkt- och
marknadsutveckling. Avsikten är att utveckla Wattguard till ett ledande företag inom
energibesparing. Wattguards tjänster säljs och installeras för närvarande i Sverige och
Danmark.
-

Vår investering i Wattguard baseras på vår starka tro på den unika tjänsten och en
väldigt attraktiv affärsmodell. Samtidigt är det stimulerande att få göra en
investering i en framtidsbransch som energibesparing, som vi har stora
förhoppningar på. Wattguard startade för bara drygt ett år sen, men har redan visat
sin potential på både den svenska och danska marknaden, säger Jan Severin Sølbæk,
styrelseordförande i Artha Guard och direktör på Artha Kapitalforvaltning.

-

Med Artha Guard får vi den engagerade och kompetenta ägare vi har sökt efter.
Deras förmåga att anskaffa kapital och bidra med ledningsresurser är precis vad vi
behöver, säger Mats Karlsson, VD Wattguard.

Artha Guard är ett investmentföretag som bildats med syfte att investera i Wattguard.
Aktierna i Artha Guard har förmedlats till ett flertal investerare av den danska
kapitalförvaltaren Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S. Investeringen är en
av flera inom Artha Kapitalförvaltnings affärsområde Artha Selection, där investeringarna
kännetecknas av att vara noga utvalda, med stor potential och begränsad risk. I och med
investeringen blir Artha Guard den enskilt största aktieägaren i Wattguard.
Wattguards expansion gäller de nuvarande marknaderna men även en internationell
expansion, med fokus på Europa, finns med i planerna. Wattguard består idag av
marknadsbolagen Swedish Wattguard, som verkar på den svenska marknaden, och Danish
Wattguard, som bearbetar den danska marknaden.
I samband med investeringen blir Ivan Lindhardt ny styrelseordförande i Wattguard. Ivan
Lindhardt har en bakgrund från ledande befattningar inom bland annat service
managementföretaget Berendsen. Wattguards nuvarande ägarkvartett Mats Karlsson, Finn
Christensen, Anders Nyberg och Jan Flink kvarstår som ägare tillsammans med Artha
Guard.
För ytterligare information, kontakta:
Mats Karlsson, VD Wattguard
Mobiltelefon: 073-519 01 23
Emejl: mats.karlsson@wattguard.se
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Pressmeddelande och ytterligare information om Wattguard finns på
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/wattguard
Om Wattguard
Wattguard erbjuder en effektiv tjänst som möter det ökande behovet av sänkt
energiförbrukning i privata och offentliga verksamheter. Genom att installera Wattguards
lösningar kan energiförbrukningen och koldioxidutsläppen i belysningsintensiva miljöer
sänkas avsevärt. Installationen är enkel och möjliggör direkta besparingar utan behov av
investeringar. Företaget etablerades 2010 och har kontor i Borås, Jönköping, Karlskrona,
Malmö och Köpenhamn, Danmark. För mer information, se www.wattguard.se

Swedish Wattguard AB, WTC, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö

	
  

