
Annotell tar in 60 miljoner för att accelerera utvecklingen av den mjukvara som 
krävs för att skaffa fram rätt data till de som utvecklar självkörande fordon 

Pengarna kommer göra det möjligt för bolaget som redan idag är 50 anställda att 
expandera globalt, säger Daniel Langkilde, VD och medgrundare 

Göteborg, September 29 - Annotell, mjukvaruföretaget som gör det möjligt att få fram den data 
som krävs för att utveckla självkörande fordon, har tagit in 60 miljoner kronor i en Series A. 
Investeringsrunda leds av Ernström & Co och Stena Sessan. Med i styrelsen för Annotell finns 
bland andra Staffan Truvé, medgrundare av Recorded Future, samt Staffan Ingeborn, en av 
Sveriges mest erfarna startup-investerare. Annotell löser ett nyckelproblem för de som vill 
utveckla självkörande fordon, vilket i sin tur är en mångmiljard marknad som ännu bara är i sin 
linda.  

Annotells medgrundare och VD förklarar: “Att kvalitetssäkra de perceptionssystem som skall 
tolka omvärlden åt datorerna i självkörande fordon är ett av de största hindrena för att vi skall få 
fram självkörande fordon. Det är helt enkelt alldeles för svårt att bevisa att systemen fungerar 
tillräckligt bra idag. Vi gör det billigare, snabbare och mer pålitligt att utvärdera prestandan i den 
typen av system.” 

Att lära självkörande fordon att förstå sin omgivning kräver enorma mängder såväl inspelad som 
simulerad och annoterad data. Utvecklingen av självkörande fordon har tagit längre tid än 
många en gång trodde, och en viktig orsak till det är det dyra och komplicerade arbete som 
krävs för att samla in data. Annotell kombinerar avancerad maskininlärning med detaljerad 
kvalitetsanalys för att göra arbetet med att få fram rätt data snabbare och billigare. 

Bolaget startades 2018 men har redan flera stora, tunga kunder förklarar Langkilde: 

“Det har bara gått drygt två år sedan vi startade, så vi är väldigt stolta över att jobba med till 
exempel Volvo och Zenseact. Vi tror starkt på att arbeta fokuserat, och tar därför enbart kunder 
som utvecklar självkörande fordon i någon form. Vi är väldigt glada att få jobba ihop med 
teamen på Ernström & Co och Stena Sessan för att på bästa sätt ta vara på potentialen i det vi 
påbörjat.” 

Bolaget har precis rekryterat Emil Dautovic som försäljningschef. Dautovic var senast VP of 
Automotive på Mapillar, det Malmö baserade bolag som nyligen köptes upp av Facebook. Innan 
dess jobbade Dautovic på The Astonishing Tribe (TAT) , ett mjukvarubolag som köptes upp av 
BlackBerry. Rekryteringen är ett led i bolagets globala expansionsstrategi säger Langkilde: 

https://www.annotell.com/


“Vi vet att vår teknik skapar värde för våra kunder, så nästa steg är att skala upp globalt. Vi skall 
vara industristandarden för kvalitetssäkring av perceptionssystem. Det kräver ett team i 
världsklass och ett enormt fokus. Emils erfarenheter från att jobba kommersiellt i gränslandet 
mellan bilindustrin och mjukvaruindustrin på såväl Mapillary som BlackBerry gör honom till ett 
perfekt tillskott till teamet.” 

Även om Annotell för närvarande fokuserar helt och hållet på bilindustrin säger Langkilde att 
deras teknologi i framtiden kommer vara tillämpar inom fler områden: 

“Datorseende spelar en allt större roll i alltifrån sjukvården till säkerhet, robotik och logistik. Alla 
system av den här typen kräver enorma mängder data för att säkerställa prestandan. I framtiden 
är målet att ta vår teknologi till fler kundsegment. Samtidigt är vi noga med att vara bäst i 
världen på det vi gör, så därför har vi fullt fokus på bilindustrin idag.” 

Investeringsrundan leds av Ernström & Co samt Stena Sessan. Annotell har tidigare tagit in 12 
miljoner kronor i såddfinansiering, vilket innebär att bolaget nu tagit in ca 72 miljoner kronor 
sedan starten för drygt två år sedan. Henrik Forsberg Schoultz, VD för Ernström & Co 
kommenterar: 

“Ernström & Co har under en längre tid varit starka på att finna framtidsorienterade och 
väl drivna bolag i ett tidigt stadium. Annotell har varit under uppsikt under en tid av 
organisationen och vi känner oss mycket nöjda med att till kliva in som investerare 
och delägare. Tillsamman med ledningen ser vi fram emot att att utveckla 
bolagets potential under kommande år” 

Om Ernström & Co 
Ernström & Co är ett familjeägt investeringsbolag som i aktivt samarbete med andra partners 
äger och utvecklar företag för att skapa långsiktigt värde. Ernström & Co är branschoberoende 
och investerar i både mogna företag, tillväxtföretag och i noterade såväl som privatägda företag. 
Ernström & Cos huvudinnehav är Platzer, Ernströmgruppen, Nederman, Collector, CellMark 
och Apotea. Mer information om Ernström & Co finns på 
www.ernstrom.se 

About Stena Sessan 
Our investment strategy is built on flexibility and a long-term investment horizon. We invest in 
strong businesses with great potential, where, through an active co-ownership, we help to 
develop businesses that can address the needs and challenges that the future holds. Our 
portfolio today includes Concordia Maritime, Scandic, Stena Sessan Fastighets AB, Exager and 
Budbee. 

http://www.ernstrom.se/



