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EXCELLENCE IN PULSED POWER 

Pressmeddelande 

BURE BLIR NY DELÄGARE I SCANDINOVA 

 

Uppsala, den 11 juni, 2019. Investeringsbolaget Bure Equity AB 
(Bure) förvärvar 24,4% av aktierna i ScandiNova Systems AB.      

Bure har ingått avtal med avsikt att förvärva 24,4% av aktierna i ScandiNova 
Systems AB via nyemission samt förvärv av befintliga aktier från Industrifonden 
och SEB Venture Capital. Ett erbjudande att förvärva ytterligare aktier från övriga 
befintliga ägare kommer även gå ut vilket kan komma att öka Bures ägarandel. 
Transaktionen förutsätter godkännande av nyemission på extrastämma i 
ScandiNova.  

”Vi välkomnar Bure som ägare i ScandiNova och ser fram emot ett långsiktigt 
samarbete i vår fortsatta tillväxtresa. Bure har visat att de är en bra ägare av 
teknikintensiva bolag och deras erfarenhet kommer att bidra till en fortsatt god 
utveckling av bolaget” säger Fredrik Mella, Vd för ScandiNova. 

”Vi har följt ScandiNova under en längre tid och ser möjlighet att vara en del av att 
ta bolaget till nästa steg. ScandiNova har utvecklat en världsledande teknologi för 
pulsade modulatorer som de framgångsrikt kommersialiserat för medicinteknisk 
och industriell tillämpning. ScandiNova har idag en unik positionering mot kunder 
inom radioterapi för cancerbehandling som är en väldigt spännande marknad”, 
säger Henrik Blomquist, Vd för Bure. 

I samband med investeringen blir Bure näst största ägare och representerade i 
styrelsen i ScandiNova. Ägarstrukturen efter genomförd transaktion är enligt 
följande: Industrifonden (32.3%), Bure (24.4%), SEB VC (22.1%), Övriga (21,2%).   

 

För mer information:  

Erik Sundström, Kommunikationschef, erik.sundstrom@scandinovasystems.com, 
070-395 33 95.  

mailto:erik.sundstrom@scandinovasystems.com
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EXCELLENCE IN PULSED POWER 

Om ScandiNova 

ScandiNova Systems AB är ett Uppsalabaserat teknikföretag, som är världsledande 
inom utveckling och produktion av pulsade högspänningsaggregat, så kallade 
modulatorer. Aggregaten har en nyckelfunktion inom tex radioterapi 
(cancerbehandling), vetenskaplig forskning och olika industriella tillämpningar 
såsom industriröntgen och väderradar.  

Mer än 95% exporteras utomlands till kunder i över 40 länder, bl a USA, Kina och 
Europa. Bland företagets kunder kan nämnas Varian Medical System, Elekta, 
CERN och MaxIV i Lund. Företaget grundades 2001, har idag ca 70 anställda och 
försäljning via agenter över hela världen. Företaget växer kraftigt, nyanställer 
löpande och kommer att flytta till nya större lokaler 2020. Huvudägare är 
Industrifonden och SEB Venture Capital.  

www.scandinovasystems.com 

Om Bure Equity AB 

Bure är ett investeringsbolag baserat i Stockholm noterat på Nasdaq Stockholm 
sedan 1993. Bure är en bra ägare som i samarbete med sina portföljbolag arbetar 
för att identifiera, vidareutveckla och realisera potentialen i respektive bolag. 
Investeringarna görs över lång sikt och med ett djupt engagemang för att skapa 
hållbart värde och framgångsrika bolag. Idag uppgår Bures substansvärde till cirka 
11,4 Mdkr fördelat på tio portföljbolag varav sex är noterade. Bures huvudägare är 
familjen Tigerschiöld, Nordea Investment Funds och familjen Björkman. 


