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Coach & Capital satsar på växande 
bioenergimarknad
Venturebolaget Coach & Capital investerar i SRG Carrier Systems

Efterfrågan på biobränsle växer allt snabbare. Ett exempel är att allt fler kraftvärmeverk ökar 
användningen av trädbränsle. Totalmarknaden för denna typ av primärt biobränsle förväntas 
öka uppemot tre gånger det närmaste decenniet.

SRG har med sin mångåriga erfarenhet från skogsmaskiner och entreprenadbranschen 
utvecklat nya maskiner som ökar flexibiliteten och kostnadseffektiviteten för skogs- och 
trädbränsleentreprenörer att producera större mängder biobränsle.

Bolagets maskiner effektiviserar även biobränsleproduktion vid stubbrytning, samt flisning av 
mindre upplag av GROT (”grenar och toppar”) med speciella krav på många och snabba 
mellantransporter.

”Tillsammans med Coach & Capital har vi nu skapat de rätta förutsättningarna för stark 
tillväxt. Utöver Skandinavien ser vi stora möjligheter på den växande skogsmarknaden i  
Östeuropa, där vi redan för ingående förhandlingar med samarbetspartners i Ryssland”, 
säger Johan Berggren, VD i SRG.

Företaget är baserat i Sveriges skogsmaskinkluster i Hälsingland. Ledningsteamet består 
utöver VD Johan Berggren av Sven-Åke Stenberg, Produktion och Anders Månsson, 
Utveckling. Tillsammans har de en lång branscherfarenhet från bolag som ÖSA, 
Timberjack/John Deere, Hemek och Ecolog.

”SRG har en stark kombination av lovande nya produkter, bra orderstock och samarbeten 
med ledande industriella aktörer som Caterpillar och Bruks. Bolaget har en ovanligt komplett  
ledning och bygger på en lång svensk tradition inom skogsmaskiner, där Bollnästrakten har 
en extra stark ställning”, avslutar Bengt-Åke Älgevik, Styrelseordförande i Coach & Capital.
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För ytterligare information, vänligen kontakta

Coach & Capital

Bengt-Åke Älgevik, Styrelseordförande, +46 708 731 838  

Coach & Capital är ett venturebolag, som kombinerar det bästa från riskkapitalbolag och 
affärsängelnätverk. Bolaget bidrar i sina projektbolag utöver kapital med sitt stora nätverk 
(över 50 privata investerare), entreprenörserfarenhet och aktiva coaching. Coach & Capital 
fokuserar på kommersialiseringsfasen och engagerar sig primärt i bolag som har startat 
försäljningen av sina produkter/tjänster.

www.coachandcapital.se

SRG Carrier Systems

Johan Berggren, VD, +46 73 500 7136  

SRG utvecklar och tillverkar en unik produktlinje av maskiner för bioenergiindustrin med 
fokus på lösningar för hantering av trädbränsle. Bolaget säljer direkt till slutkund eller via 
OEM-kunder världen över. Bolaget är baserat i Hälsingland i Arbrå utanför Bollnäs.

www.srg.nu

http://www.srg.nu/
http://www.coachandcapital.se/

