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Coach & Capital satsar på Göteborgsentreprenörer
Coach & Capital investerar i säkerhetsföretaget Mindmancer

Efterfrågan på olika säkerhetslösningar växer allt snabbare. Marknaden domineras 
fortfarande av traditionella lösningar, primärt patrullerande väktare eller enklare 
kameraövervakning.

Göteborgsföretaget Mindmancers mål är att förändra denna marknad. Ambitionen är att med 
innovativa lösningar förebygga stölder och skadegörelser innan de genomförs, eliminera 
tidskrävande och onödiga utredningar samt undvika personliga integritetsproblem.

Företaget har utvecklat nästa generations kamerabaserade övervakningstjänster. Tjänsterna 
har hög driftsäkerhet, ger inga utryckningar på grund av falsklarm, höjer säkerheten samt 
sänker även kostnaderna. Med kreativ teknik elimineras dessutom eventuella intrång i den 
personliga integriteten, vilket löser problem att få kameratillstånd i känsliga miljöer.

Venturebolaget Coach & Capital investerar nu i Mindmancer, samt stärker Mindmancer 
genom att tillsätta en coach och styrelseledamot från sitt nätverk av aktiva investerare. 
Niklas Nilsson, tidigare chef för Whirlpool i Sverige och VD för Elon, kommer som coach 
arbeta med ledningen av Mindmancer. Kelly Odell, senast försäljningsdirektör på Volvo 
Personbilar i Sverige och tidigare marknadsansvarig på TeliaSonera, stärker Mindmancers 
styrelse.

”Vi investerar i Mindmancer därför att de har ett engagerat och säljorienterat team med 
innovativa tjänster på en expansiv marknad i förändring. Vårt mål är att skapa en ny 
betydande aktör i säkerhetsbranschen”, säger Kelly Odell.

”Som ung VD i ett tekniskt innovationsföretag representerar Coach & Capital precis som 
namnet antyder mer än traditionellt riskkapital – kompetens och nätverk är precis vad vi  
behöver för att accelerera företagets utveckling. Tillsammans kan vi skapa en riktig vinnare 
av Mindmancer”, säger Johnny Berlic, grundare och VD på Mindmancer.

I början av maj gick Coach & Capital även in som ägare i Göteborgsföretaget Idevio, som har 
unik komprimeringsteknik av digital kartinformation för bl a mobila applikationer.

”Det är verkligen roligt att Coach & Capital på kort tid identifierat två innovativa företag i  
Göteborgsregionen”, avslutar Jörgen Hansson, styrelseordförande i Mindmancer och 
verksam på Chalmers Innovation.
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För ytterligare information, vänligen kontakta

Coach & Capital

Anders Gezelius, Management Teamet Coach & Capital, +46 707 296 404
Kelly Odell, Partner Coach & Capital, ny Styrelseledamot Mindmancer + 46 706 602 605

Coach & Capital är ett venturebolag som kombinerar det bästa från riskkapitalbolag och 
affärsängelnätverk. Bolaget bidrar i sina projektbolag utöver kapital med sitt stora nätverk av över 50 
privata investerare, entreprenörserfarenhet och aktiva coaching modell. Coach & Capital fokuserar på 
på investeringar i bolag som har startat försäljningen av sina produkter/tjänster. Företaget har kontor i 
Stockholm och Värmland och har genom sitt nätverk bra täckning av mellersta Sverige.

www.coachandcapital.se

Mindmancer

Jörgen Hansson, Chalmers Innovation, Styrelseordförande Mindmancer, +46 705 
135 125Johnny Berlic, VD Mindmancer + 46 708 484 273

Mindmancer AB utvecklar teknik för kostnadseffektiv bevakning med tonvikt på integritetsskyd. 
Drivkraften är att förebygga brott genom nya innovativa lösningar. Bolagets koncept ”Faktisk Säkerhet” 
förhindrar stölder och skadegörelser redan innan de genomförts. Mindmancer har snabbt etablerat sig 
inom flera olika områden och levererar idag övervakningssystem till ett flertal större byggbolag, skolor 
samt andra skyddsobjekt. Företaget är baserat i Göteborg.

www.  mindmancer.se  
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