Videquus – hästens trygghetslarm får ny delägare
Videquus AB är ett nystartat teknikutvecklingsbolag som utvecklat en intelligent
övervakningskamera. Kameran upptäcker avvikande rörelsemönster hos hästar. Ett larm går direkt
till hästskötarens mobil som då kan upptäcka skador och sjukdomar i tid. Med teknik i framkant och
en världsunik tillämpning är intresset stort från marknaden.
Investmentbolaget Skaraborg Invest går in som delägare i Videquus AB. Genom kapitaltillskottet kan
den intelligenta övervakningskameran för hästar med bildigenkänning utvecklas klart för
marknadslansering 2017.
Videquus bildades 2016 i Flyinge efter att ha vunnit en affärsutvecklingstävling och fått bidrag från
Almi. Visionen är att ta den senaste teknologin till stallet för att göra hästägandet tryggare, roligare
och därmed mer ekonomiskt. I framtiden kan samma teknik även appliceras inom andra
tillämpningsområden.
Skaraborg Invest är ett riskkapitalbolag ägt av Länsförsäkringar Skaraborg, Gothia Innovation och 14
lokala företagsledare i Skaraborg. Skaraborg Invest är i och med denna investering delägare i tretton
innovativa företag i Skaraborg.
”I Skaraborg Invest får vi en seriös ägarpartner som vet vad det innebär att bygga framgångsrika
bolag av idéer. Förutom det nödvändiga kapitalet får vi erfarenhet, nätverk och engagemang som blir
viktiga tillskott för vår framgång.”
- konstaterar Linus Jernbom, vd Videquus
”Videquus är ett mycket spännande bolag med ett starkt team och en intressant produkt som löser
ett verkligt behov på marknaden. Det blir dessutom vårt andra portföljbolag som arbetar med
Internet of Things, ett område med stor potential framöver.”
- summerar Carl Henrik Ohlsson, vd Skaraborg Invest AB
I samband med investeringen har styrelsen i Videquus AB har beslutat att ge en exklusiv möjlighet att
investera i Videquus till samma värdering som Skaraborg Invest AB under en begränsad tidsperiod.
”Vi inser att värdet på bolaget ökar genom investeringen från Skaraborg Invest men vi vill utnyttja tillfället att
ta in ytterligare kapital för att kunna ägna allt fokus de kommande 6 månaderna på att utveckla färdigt
produkten och bolaget för en kraftfull marknadslansering”.
- förklarar Marianne Lilja Wittbom, ordförande Videquus

På www.videquus.se finns erbjudandet om medinvestering att ladda ner tillsammans med ett
investeringsmemorandum. Deadline för att lämna intresseanmälan för investering är 2017-04-24.
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