Stockholm/Flensburg 2012-09-12

Alder förvärvar Rail & Road Protec GmbH
Alder har förvärvat en majoritetsandel i Rail & Road Protec GmbH (”R2P”). Företaget
utvecklar och tillverkar intelligenta transportsystem (ITS) för kollektivtrafik. ITS ökar
bland annat passagerarnas säkerhet och koordinerar resvägar effektivt med ett
övergripande mål att minska miljöbelastningen. R2P säljer egenutvecklade produkter för
övervakningssystem,
passagerarräkning,
eco-performance-körning samt
flotthanteringssystem. Företaget vänder sig främst till tåg- och busstillverkare och operatörer
i Europa.
-

Vi ser stora framtidsutsikter för kollektivtrafik internationellt. Nordeuropa har länge
varit i framkant inom detta område och R2P är ett av de ledande företagen i
Europa. R2P:s produkter och tjänster gör det helt enkelt mer attraktivt för
resenärer att välja kollektivtrafik som transportsätt, säger Jonas Frick, partner på
Alder.

Alder förvärvar 75% av bolaget där det resterande innehavet ägs av ledningsgruppen.
R2P är Alders fjärde investering och den första utanför Sverige. Det snabbväxande
företaget är baserat i Tyskland med en övervägande dansk ledning.
-

R2P har en mycket kompetent och imponerande ledningsgrupp. De har en stark
entreprenörsanda och har med bibehållen lönsamhet utvecklat bolaget. Vi ser
verkligen fram emot att jobba tillsammans med ledningen för att bygga ett ännu
starkare R2P, säger Henrik Flygar, partner på Alder.

-

Alders investering är en milstolpe för R2P. Aldergruppen har djup erfarenhet av
att skapa internationell tillväxt. Vi har lagt en gemensam långsiktig strategi för att
bygga R2P till en global ledare, säger Ulrik Ortiz Rasmussen, grundare och
koncernchef på R2P.

Om Alder
Alder investerar i onoterade företag inom miljötekniksektorn. Alder satsar på bolag som har potential att växa, men
som redan har en existerande verksamhet och omsätter över 30 miljoner kronor upp till ca 500 miljoner kronor. Alder
förvaltar drygt 1,1 miljard i kapital från bland andra 7:e AP-fonden, Folksam och Kyrkans pensionskassa. För mer
information, besök: www.alder.se.

Om Rail & Road Protec GmbH
R2P utvecklar, tillverkar och marknadsför intelligenta transportsystem (ITS) inom kollektivtrafik med Europa som
huvudmarknad. Bolaget grundades i Flensburg 2009 och har ca 30 anställda i Tyskland och Storbritannien.
Ledningsgruppen har över 15 års erfarenhet i branschen. För mer information, besök: www.r2protec.de.
Om intelligenta transportsystem (ITS)
Med intelligenta transportsystem menas tillämpningar som i någon form använder informations- eller kommunikationssystem för att skapa en dynamisk funktion i ett trafik- eller transportsystem. Till ITS hör åtgärder som påverkar
transportbehovet och valet av transportsätt med det övergripande målet att minska miljöbelastningen. Mer information
finns att läsa på Trafikverkets hemsida.
För mer information vänligen kontakta Jonas Frick (070 763 05 34), jonas.frick@alder.se eller Henrik Flygar (070 666
07 79), henrik.flygar@alder.se partners på Alder, eller Ulrik Rasmussen, VD för Rail & Road Protec GmbH,
+49 461 500 33 80, ulrik.rasmussen@r2protec.eu.

