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Investo Capital investerer i teknologivirksomheden
Create it REAL
Siden 2009 har Create it REAL i Aalborg specialiseret sig i teknologi til 3D-printning, og det har gjort dem til
en attraktiv partner hos globale kunder. Nu har selskabet hentet ny kapital i form af 23 mio. kr. fra
Vækstfonden, Investo Capital og to private investorer. Virksomheden skal nu til for alvor at kommercialisere
deres platform.
Verdens første real-time-processor til 3D-print blev lanceret af Create it REAL tilbage i 2013, og nu står de
klar til for alvor at globalt udrulle deres teknologiplatform efter at have lukket en ny investeringsrunde på
23 mio. kr. – heraf 10 mio. kr. i egenkapital og 13 mio. kr. i lån.
”Create it REAL har en stærk teknologi, der kan medvirke til at løfte 3D-printning fra prototypestadiet til
reel produktion. Vi er således glade for, at vi sammen med Vækstfonden og de øvrige investorer har lukket
en ny investeringsrunde. Med et samlet kapitalløft på 23 mio. kr. på plads glæder vi os til at være med til at
støtte op om selskabets fortsatte kommercialisering,” siger Jesper Jespersen, partner i Investo Capital K/S.
Den nye kapital skal bruges til global skalering, og selskabet sigter efter to hovedmarkeder: Det ene marked
er en løsning bestående af kontrolhardware til printere og en dedikeret Slicer, - et stykke software, der
omdanner en 3D-model til de lag, der skal printes - udviklet af Create it REAL og som muliggør en væsentlig
forbedring i både hastighed og præcision . Det andet marked er udvikling af fulde løsninger med printer,
software, printmateriale, betalingsløsninger etc. til selskaber, der ønsker at disrupte et marked.
Jeremie Perre Gay, CEO hos Create it REAL siger ” Vi oplever en stigende interesse fra virksomheder fra
meget forskellige industrier, der kontakter os, fordi de har set en mulighed for at disrupte deres industri
med 3D Print. De vil skabe nye applikationer og nye forretningsmodeller. De ved bare ikke hvordan de skal
implementere denne nye teknologi i forhold til produktionsworkflow, eksisterende designsoftware,
betalingsmodeller, etc. Her kan vi hjælpe, idet vi har ekspertisen og de nødvendige ”Byggeklodser” til at
være en ”one-stop-shop”.
Hos Vækstfonden glæder man sig ligeledes over investeringen og samarbejdet med Investo Capital:
”Vi har nu været investeret i selskabet i en årrække og er meget begejstret for de muligheder, vi ser i
selskabet, og den teknologibase, som de har skabt. Vi er sikre på, at selskabet bliver en af vinderne i de nye
markeder, der opstår omkring 3D-teknologien. Vi er også begejstrede for at se teknologivirksomhederne
blomstre i det gamle danske ”Silicon Valley” i Aalborg,” fortæller Ole Kring, Partner i VF Venture,
Vækstfondens afdeling for direkte investeringer, og fortsætter:
”Samtidigt er vi glade for og stolte over, at en prominent investor som Investo Capital nu også træder ind i
selskabet. Det bidrager med stærke kompetencer, og jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet.”
Vækstfonden investerede for første gang i Create it REAL i 2018.

Om Create it REAL

Create it REAL blev startet af Jeremie Pierre Gay i 2009 med et mål om at udvikle et teknologisk fundament
for 3D printning som kunne benyttes bredt i industrien. Inspirationen kom fra mobilindustrien, hvor
Jeremie havde været ansvarlig for at udvikle en mobilplatform, der blev benyttet i en række forskellige
modeller. Virksomheden der er placeret i Aalborg, det gamle danske ”Silicon Vally”, består i dag af et
internationalt team af eksperter indenfor 3D printning, software og hardware. Selskabet har udviklet
verdens første dedikerede real-time processer til 3D printning og Slicer software der arbejder tæt sammen
med processoren. Selskabet arbejder i dag med en række internationale kunder, hvor de leverer løsninger
der hjælper disse kunder med at skabe bedre produkter, og signifikant reducere tiden fra ide til marked.

Om Investo Capital
Investo Capital er en dansk venturekapitalfond med fokus på seed og early-stage investeringer indenfor
teknologi (eller services baseret på teknologi).
Fonden investerer som aktiv minoritetsinvestor og teamet bidrager, afhængigt af den enkelte virksomhed, i
forhold til strategi, organisation, internationalisering og en række andre operationelle og finansielle
aktiviteter. Fonden syndikerer gerne med andre lokale eller internationale investorer som aktivt kan
bidrage til virksomhedernes udvikling. Der lægges stort vægt på teamet i virksomheden, teknologiens
konkurrencedygtighed, vækstpotentialet, virksomhedens skalérbarhed og endeligt udviklingen i det marked
virksomheden agerer indenfor.

Om Vækstfonden
Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til
risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med
banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over
hele landet. Og fonden kan være med hele vejen - fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til
rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i
over 9.200 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 33,8 mia. kr.
For pressehenvendelser kontakt:
Create it REAL: CEO Jeremie Pierre Gay / jpg@createitreal.com / +45 25 24 87 11
Investo Capital: Partner, Jesper Jespersen / jj@investo.dk /+ 45 40 58 71 00
Vækstfonden: Kommunikationsrådgiver Cecilie Idun Andersen / cea@vf.dk / +45 31 93 05 73

