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Långsiktiga ägare ökar innehavet i mjukvarubolaget 4C 
Strategies
Långsiktiga investerare i techbolag har den 22 februari 2023 ökat innehavet i mjukvarubolaget 4C 
Strategies. Bland befintliga ägare som har ökat sitt innehav återfinns Grenspecialisten, Fjärde AP-
fonden, Tibia Konsult, Creades (via kapitalförsäkring), och LMK-bolagen & Stiftelse. 4C Strategies 
välkomnar samtliga investerare till bolagets fortsatta tillväxtresa.

Samtidigt avyttrar tidigare ägare Priveq hela sitt innehav om 3 640 655 aktier. Priveq har sedan 2016 
tillsammans med övriga ägare, styrelse och ledning bidragit till att utveckla 4C Strategies till det 
internationellt framgångsrika mjukvarubolag det är idag. ”4C Strategies är inne i en mycket 
spännande tillväxtresa som vi är stolta över att ha varit med och lagt grunden för. Efter ytterligare ett 
år av stabil tillväxt och fortsatt god framtidstro inom bolaget, ser vi att bolaget nu skulle ha fördel av 
att nya långsiktiga och professionella ägare tar vid. Priveq investerar i och utvecklar onoterade 
tillväxtföretag, vilket gör att vår resa med 4C Strategies tar slut här” Mats Hjerpe, partner Priveq.

"Det är mycket positivt att dessa ägare har valt att öka sitt ägande i bolaget och därmed visar att de 
tror på bolagets fortsatta tillväxtresa. Jag har stort förtroende för nuvarande bas av kärninvesterare 
och vad de kan tillföra 4C Strategies avseende kompetens, men även engagemang av att fortsätta 
utveckla och förbättra vår verksamhet" kommenterar Magnus Bergqvist, VD på 4C Strategies.

”Efter att ha följt bolaget nära sedan IPO:n är vi glada över möjligheten att öka vårt innehav i 4C 
Strategies. Bolagets produkt och erbjudande är ytterst relevant inom flera segment och vi ser goda 
förutsättningar för 4C Strategies att fortsätta sin lönsamma tillväxt framöver, genom geografisk 
expansion och breddning av produkterbjudandet. Jag har en stark tilltro till att nuvarande ledning 
tillsammans med den nya ägarstrukturen, kan fortsätta bidra till att 4C Strategies bli än mer 
framgångsrika i framtiden.” Emil Hjalmarsson, portföljförvaltare Grenspecialisten AB.
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Om 4C Strategies

4C Strategies är en ledande global leverantör av lösningar för krisberedskap, samhällssäkerhet och 
övning för kunder inom försvarssektorn, offentlig sektor och privat sektor. 4C Strategies erbjuder 
integrerade lösningar för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning genom sin mjukvaruplattform 
Exonaut, samt mjukvarurelaterade tjänster och expertrådgivning. Exonaut uppfyller de tuffaste kraven 
på säkerhet och dataintegritet och plattformen är ackrediterad av NATO. Från sina kontor i Norden, 
Storbritannien, USA och Australien stödjer 4C Strategies fler än 150 kunder, däribland några av 
världens mest högprofilerade offentliga organisationer, globala företag och ett flertal NATO-allierade 
försvarsmakter. 4C Strategies grundades i Sverige år 2000 och huvudkontoret ligger i Stockholm. 4C 
Strategies aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, under kortnamnet ”4C”.
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