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Röstteknologibolaget Voxo tar in tunga
industriprofiler - köper in sig för 9 MSEK
Voxo är ett svenskt röstteknologibolag som specialiserar sig på
konversationsbaserade AI-lösningar. Bolagets plattform med egenutvecklade
modeller bearbetar, analyserar och visualiserar röstkonversationsdata.
Kunderna finns inom flera branscher, allt från bank till retail.
Nya investerare i Voxo blir Pär Pettersson, som bland annat varit med och
startat Moderna Försäkringar och Svedea, Beijer Ventures och Malmkroppen
AB, ett helägt dotterbolag inom Vitec Software Group AB. Även NFT Ventures
som sedan tidigare är ägare i Voxo investerar.
Sammanlagt köper de aktier för cirka 9 MSEK och emissionslikviden ska

användas för att utöka verksamheten i Norden och utvärdera den
nordamerikanska marknaden. Pär Petterson tar över ordförandeklubban i
bolaget.
•

”Vi är mycket nöjda över att få in flera tunga aktörer som aktiva
ägare med stort fokus på att stötta bolaget i den kommande
expansionen. Vi har under flera år fokuserat på att skapa en skalbar
produkt och går nu in i en fas där vi ska gasa. Att få in Pär
Pettersson som ordförande känns väldigt inspirerande då han har
erfarenheten att bygga bolag till miljardomsättning och vet vad som
krävs för att lyckas. - Johan Wadenholt, VD

Voxo planerar att fortsätta sin tillväxt på den svenska och nordiska
marknaden i närtid innan en större expansion planeras för Europa och
Nordamerika.
•

”Jag ser ett bolag som har gjort ett bra jobb med att ta fram en
produkt med hög potential som nu är redo att ta nästa stora kliv i
sin utveckling. Den expansiva plan som Voxo har satt upp
tillsammans med mina och övriga investerares erfarenheter inom
bolagsutveckling har alla förutsättningar att bli ett riktigt
framgångskoncept” – Pär Pettersson, ny ordförande

För mer information vänligen kontakta;
Johan Wadenholt, VD Voxo
+46 735 096 845
johan@voxo.ai
--Om Pär Pettersson
Pär Pettersson har bland annat jobbat 10-tal år inom Kinnevikkoncernen där
han var med och grundade och drev Moderna Försäkringar. Senast kommer
Pär från Försäkringsbolaget Svedea som han grundat och varit VD i knappt 10

år.
Om Beijer Ventures
Beijer Ventures är en del av familjeägda Beijer Holding. Beijer Ventures gör
investeringar i tillväxtbolag. I Wall Beijergruppen igår bland annat även
investmentbolaget Beijerinvest. Vidare har Beijer Holding en kontrollpost i
börsnoterade Beijer Alma, som är en internationell koncern inom
komponenttillverkning och industrihandel.
Om Malmkroppen
Malmkroppen AB är ett helägt dotterbolag inom Vitec Software Group AB
(publ). Malmkroppen bildades 2019 i syfte att ge Vitec möjlighet att investera
i nordiska programvarubolag som är i ett tidigare skede än de
programvarubolag som vanligtvis förvärvas.
Om NFT Ventures
NFT Ventures söker etablerade start-ups med starka, skalbara koncept och
dedikerade medarbetare. De hjälper entreprenörer att skala sin verksamhet
och maximera tillväxten för att bli marknadsledande.

Voxo är ett svenskt röstteknologibolag som specialiserar sig på
konversationsbaserade AI-lösningar. Bolaget erbjuder olika typer och tjänster
och verktyg genom sin plattform med egenutvecklade modeller för
bearbetning, analys och visualisering av röstkonversationsdata. Bolaget
grundades under 2015 och har flera framgångsrika samarbeten med svenska
och internationella företag bakom sig.

