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Göteborg den 12 september 2019

Ernström & C:o investerar i det brittiska techföretaget Buddi!
Ernström & C:o har förvärvat en minoritetspost i det brittiska techföretaget BIG (Buddi
Innovation Group) Technologies Ltd med varumärken som bland andra Buddi. Under
varumärket Buddi har en avancerad spårningsteknologi utvecklats och koncernen bedriver
idag en global verksamhet inom elektronisk övervakning av individer både inom kriminal- och
äldrevård, med kunder i USA, Europa, Latinamerika, Asien and Australien. Genom att
kombinera avancerad mjuk- och hårdvara har bolaget skapat högkvalitativa produkter och
tjänster som är säkra och ergonomiska för brukarna och som har en marknadsledande
precision och tillförlitlighet avseende lokalisering av individer.
”Ernström ser detta som en mycket intressant investering i ett bolag som har både
teknologin och förmågan att lösa många utmaningar inom kriminal- och äldrevården. Under
våra möten med Buddi har vi imponerats av bolagets starka innovativa ådra och hur bolaget
kontinuerligt arbetar med att förfina sin teknologi” Henrik Forsberg Schoultz, VD Ernström &
C:o
”Ernström är en bra match för oss där deras långa historik och breda erfarenhet som
ägarpartner passar oss väl när vi nu står inför nästa era av stark tillväxt” Sara Murray, VD BIG
Technologies Ltd

Om Buddi:
Buddi är ett integrerat produkt- och tjänsteföretag med etablerade spårnings- och övervakningsprodukter med
en global verksamhet med cirka100 kunder och cirka 80 anställda över hela världen. Bolaget grundades av
serie-entreprenören Sara Murray 2005 och är privatägt. Buddis team är experter på att utveckla och tillämpa
teknik som är anpassad för att möta de unika kraven hos respektive kund. Mer information om Buddi finns
på www.buddi.co.uk.
Om Ernström & C:o AB:
Ernström & C: o är ett familjeägt investeringsbolag som i aktivt samarbete med andra partners äger och
utvecklar företag för att skapa långsiktigt värde. Ernström & C: o är branschoberoende och investerar i både
mogna företag, tillväxtföretag och i noterade såväl som privatägda företag. Ernström & C:os huvudinnehav är
Platzer, Ernströmgruppen, Nederman, Collector, CellMark och Apotea. Mer information om Ernström & C:o
AB finns på www.ernstrom.se.
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