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Visual Art tar in Priveq som ny 
minoritetsägare 
 
 
Visual Art, Skandinaviens ledande fullservicebyrå inom Digital Signage, tar in Priveq 
Investment (”Priveq”) som tillväxtpartner. Priveq investerar för en ägarandel om ca 40 
procent medan företagsledning, grundare och övriga medarbetare kommer att äga ca 60 
procent.  

 
Visual Art erbjuder ett unikt helhetserbjudande inom Digital Signage som inkluderar strategisk 
rådgivning, design, installation, produktion, mjukvara och service & support. Genom ett innovativt och 
marknadsledande erbjudande har bolaget attraherat en imponerande kundportfölj. Bolaget har ca 70 
anställda med huvudkontor i Stockholm och omsätter ca 250 MSEK. 
 
Visual Art har även Sveriges största digitala medianätverk (DOOH - Digital Out Of Home) med närvaro 

på flera av de mest frekvent besökta platserna i Sverige. Bolagets skärmar återfinns bl a på Stockholms 
Centralstation och på Mall of Scandinavia.  
 

”Vi är mycket glada och stolta över att ha blivit utvalda att få vara en del av Visual Arts spännande 
framtid. Bolaget och dess medarbetare har en unik kompetens inom Digital Signage som attraherat en 
imponerande kundlista som nu även sprider sig internationellt”, säger Karl-Johan Willén, Partner och 

investeringsansvarig på Priveq.     
 
”En rad finansiella investerare har återkommande visat intresse i Visual Art på grund av den 
utveckling som bolaget skapat nationellt och internationellt. När vi på Visual Art lärde känna teamet 
på Priveq klickade det direkt. Priveq har hjärtat på rätta stället och vi ser fram emot att de som 
delägare kommer bidra med sin kompetens och erfarenhet i framtida utmaningar”, säger Andreas 
Lind, VD på Visual Art i en kommentar till affären. ”Tillsammans med Priveq fortsätter vi forma 

framtidens digitala kommunikation genom teknisk innovation och affärsdriven digitalisering. Vårt mål 
är att fortsätta att vara ledande inom DOOH i Norden samt driva ett av världens största digitala 
medianätverk inom Digital Signage”, fortsätter Andreas Lind. 

För ytterligare information kontakta:   

 
Karl-Johan Willén, Partner och investeringsansvarig, Priveq Investment 
Tel: +46 (0)709 50 88 25 
karljohan.willen@priveq.se  
 
Andreas Lind, VD, Visual Art   
Tel. + 46 (0)73 924 20 10 

andreas.lind@visualart.com 
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Om Visual Art 
Visual Art är en digital fullservicebyrå inom Digital Signage, med passion för innovation, design, teknik och 
långsiktiga partnerskap. Genom strategisk, affärsdrivande, digital kommunikation stärker vi våra globala kunders 
verksamhet dagligen. Sedan starten 1997, har Visual Art utvecklats till att bli en av de mest kompetenta digitala 
fullservicebyråerna i världen. Vi blandar teknisk expertis med innovation och kreativ talang för att erbjuda 
marknaden en helhetstjänst inom Digital Signage. Vårt erbjudande sträcker sig från strategisk rådgivning, design, 
installation, produktion, mjukvara, app-utveckling till service & support. Vi är marknadsledande i Norden inom både 
digital utomhusreklam (DOOH) och inom Digital Signage, med ett digitalt medianätverk om drygt 20.000 skärmar 
som återfinns bland annat i köpcentrum, på tågstationer och inom retail. 
 

För ytterligare information, se www.visualart.com  

 

Om Priveq Investment  
Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde 

genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten 
närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 118 
investeringar samt lotsat 24 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 15 bolag och per den 
31 december 2015 hade portföljen en sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och ca 1.700 
anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Crem International, El-Björn, House of Ports, 
Internatural (Kung Markatta) och QleanAir Scandinavia. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal 
långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde 
AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europiska Investeringsfonden (EIF). 

För ytterligare information, se www.priveq.se 
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