Annika Sörenstam investerar mer i
svenskt bolag
Uppdaterad 2016-07-29 15:02. Publicerad 2016-07-29 14:55

Annika
Sörenstam,Foto: Almi Invest

Annika Sörenstam hamnar sällan i bunkern, men placerar nu sina pengar i ett bolag
som har utvecklat en teknik som håller rätt fuktighet i sanden. Golfproffset har köpt
Almi Invests innehav i det svenska bolaget Capillary Concrete.
Redan under 2015 förvärvade golfproffset Annika Sörenstam ett inte offentliggjort antal aktier i
bolaget, som tillverkar en bunkerkonstruktion med dräneringseffekt. Det startades 2012 av Martin
Sternberg och värderas i dag till drygt 20 miljoner kronor.
”Jag har jobbat med företaget i drygt två år och ser nu ännu större potential och möjligheter för
framtiden. Det fick mig att ta kontakt med Almi Invest för att fråga om jag fick köpa deras
innehav”, säger Annika Sörenstam till Di.
Annika Sörenstam och grundaren tillika vd:n Martin Sternberg äger nu 50 procent vardera av
bolaget.

”Som investerare kommer jag att hjälpa till med det jag kan och jag ser framemot att jobba
heltid med det här”, säger Annika Sörenstam.
I dag finns bolaget i Skandinavien, Europa, Sydafrika, Asien, Australien och USA. Annika
Sörenstam kommer främst att jobba på hemmaplan på den amerikanska marknaden.
”Jag har lärt känna en del folk i golfvärlden under de senaste 15 åren, men jag ser även
möjligheter inom fler sporter, som exempelvis fotboll och ridning.”
”Även inom trädgård och på platser där det är vattenbrist går det att bevara vatten med hjälp av
Capillary Concrete”, fortsätter hon och påpekar att bunkerindustrin bara är början för bolaget.
Vad betyder tekniken för golfen?
”Som spelare vill man ha en jämn fuktighet i varje bunker på banan. Det finns inget värre än när
det är stenhårt i en bunker och för mjukt i nästa. Capillary Concrete är bra för spelet, men det är
framför allt ekonomiskt. En välskött bunker håller i mellan 5-7 år. Med Capillary Concrete kan den
klara omkring 20 år."
Capillary Concrete ökade sin omsättning med drygt 40 procent till 5,2 Mkr mellan 2014 och
2015 och utvecklingen väntas fortsätta.
”De röda sifforna efter finansnetto förklaras av att man har investerat mycket. De flesta
golfbanor testar metoden i pilotprojekt och det tar tid”, säger Joakim Winggren, vd för Almi Invest
Västsverige.

