
 

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE 
Stockholm den 9 december  2009 
 

 

Prisbelönt miljöteknikbolag lockar investerare 

Coach & Capital engagerar sig tillsammans med andra investerare i 
miljöteknikbolaget Climacheck som energioptimerar värmepumpar, kyl- och 
luftkonditioneringsaggregat med ett unikt mätsystem för inspektioner och 
övervakning via internet. 

Climacheck analyser hur värmepumpar, luftkonditionering och kylanläggningar fungerar för 
att optimera prestanda och minimera antalet haverier. Behovet är stort då det idag finns ett 
stort energislöseri. Exempelvis finns det i Sverige över 700 000 värmepumpar som enligt en 
undersökning från KTH i många fall förbrukar 20-30% mer än vad de borde.  

”Climacheck har en ovanlig kombination av internationellt erkänd och kommersiellt bevisad 
miljöteknik med framsynt användning av internet som vi vill vara med och realisera”, säger 
Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande på Coach & Capital. 

Bolaget har ett internetbaserat system som gör att det går att övervaka energiförbrukning 
och prestanda på värmepumpar, kyl- och luftkonditioneringssystem över Internet och även få 
information direkt i en ”smartphone” som t ex iPhone. Förutom att sälja portabla och fasta 
övervakningssystem, erbjuder Climacheck web och analystjänster till sina kunder över hela 
världen. 

Internationellt har bolaget fått uppmärksamhet genom att deras system utsågs till 
”Refrigeration Product of the Year” i England tidigare i år. Climacheck har redan distributörer 
i 20-talet länder och har på senare tid fått nya distributörer i Tyskland, Grekland, Ungern och 
Rumänien och de första kunderna är på gång i Frankrike.  

I samband med investeringen stärks teamet i Climacheck. Coach & Capital bidrar med Per 
Hagstedt, med lång internationell affärserfarenhet, som går in som arbetande 
styrelseordförande. 

”Vi har en unik produkt och jag ser fram emot att tillsammans med våra  nya partners få 
resurser och kompetens för att öka försäljningen i Sverige och expandera internationellt”, 
avslutar Klas Berglöf, grundaren och innovatören på Climacheck. 
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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 utöver riskkapital med sitt stora nätverk av över 50 privata 
investerare, bred entreprenörserfarenhet och aktiva coachingprocess. Coach & Capital 
fokuserar på kommersialiseringsfasen och engagerar sig i bolag som har intäkter från ett par 
miljoner kronor och uppåt. 
 

www.coachandcapital.se 

 

Climacheck 
 

Klas Berglöf, VD, +46 705 949 552 
 
Climacheck har utvecklat ett komplett system med mjuk- och hårdvara för att 
prestandabestämma kylaggregat, värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Bolaget fick 
under 2009 den prestigefyllda utmärkelsen ”Refrigeration Product of the Year” i 
Storbritannien. 
 
www.climacheck.com 
 

 

http://www.coachandcapital.se/

