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TrueSec Invest säljer sin del i
Axelerate Solutions till Telia
Company AB
2016 såg TrueSec Invest AB potentialen och investerade i Techbolaget Axelerate Solutions AB. 15 månader senare förvärvas
det av Telia Company AB.
Axelerate Solutions lösning förenklar leveranser av Internet Of Things-tjänster till sina kunder.
Axelerates lösning gör det möjligt för kunder att snabbt och enkelt komma igång med IoTlösningar, som ger sänkta kostnader och kan generera nya intäktsströmmar. Bolaget har
snabbt nått ut brett och verkar inom flera vertikaler såsom inom fordonsindustrin och smarta
byggnader m.fl. Plattformen baseras på Microsoft Azure och stöder leverans av tjänster för
alla vertikala anslutna företag.
”Axelerates snabba och stabila resa har imponerat stort och gjort avtryck på såväl internationell
mark som i Enterprise-världen. Nu hoppas vi kunskapen och tekniken nyttjas fullt ut under sitt
nya varumärke och ser fram emot att följa Telias IoT-resa framåt”, säger Anna Averud, VD för
TrueSec Invest AB.
Att teknik och kunskap hamnar hos Telia är lyckosamt. Detta kommer ge verksamheten många
nöjda kunder och timingen är perfekt för en storskalig lansering genom en stark aktör.
”TrueSec Invest AB ser fram emot att hitta nya behov att lösa och göra nya investeringar. Det
finns ett stort behov av broar mellan startup bolag och bolag med behov av teknikinjektioner,”
menar Anna Averud. ”Det är rätt tid för oss att agera, med den teknikkompetens vi har
tillgänglig hittar vi intressanta bolag, idéer och personer att investera i. Just nu intresserar vi
oss främst för IT-säkerhetstjänster av olika slag.”

För mer information om försäljningen
Kontakta Anna Averud, VD TrueSec Invest AB.
Email: anna.averud@truesec.com
Telefon: +46 709 18 30 48
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