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Investo Capital investerer i AAU spin-out virksomheden
VentriJect
VentriJect Aps blev etableret i 2018, baseret på en opfindelse fra Aalborg Universitet, og besidder i dag et
banebrydende produkt, Seismofit®. Nu har selskabet hentet ny kapital i form af 12 mio. kr. fra Investo
Capital, Vækstfonden, eksisterende investorer samt en ny privat investor. Virksomheden står nu over for
kommercialiseringen af produktet.
Selskabets produkt Seismofit® bruges til hurtig bestemmelse af karidorespiratorisk fitness (VO2max) uden
fysisk udfoldelse. Produktet består af en lille sensor, som klæbes til brystkassen, en App til at kontrollere
sensoren og en algoritme, som fortolker accelerometer-optagelser fra hjertevibrationer til en VO2maxscore. American Heart Association vurderer kardiorespiratorisk fitness til at være den mest betydende
helbredsmarkør – vigtigere end hypertension, forhøjet kolesteroltal og diabetes type 2 – og dermed en
markør, som generelt bør anvendes ved helbredsundersøgelser. Normalt bestemmes kardiorespiratorisk
fitness ved hjælp af ergometri, dvs. en cykel- eller løbebåndstest, hvilket kræver fysisk udfoldelse samtidigt
med, at det koster i tid og udstyr. Seismofit® har opnået et medicinsk CE-mærke og er klar til markedsføring
i Danmark, Tyskland og England.
Samuel Schmidt, lektor på AAU og opfinder udtaler: ”Det er en fantastisk oplevelse at se min forskning
materialisere sig i både et nyt firma, et super spændende produkt og nu også ekstra kapital. Det er også
fantastisk at arbejde på et universitet, som værdsætter et tæt samspil med erhvervsliv”.
”I Investo Capital glæder vi os over at have gennemført denne investering i fællesskab med de andre
investorer, og jeg glæder mig personligt til at arbejde med sammen med et spændende team om at vækste
denne meget interessante virksomhed. Det er samtidig endnu et eksempel på det vigtige samarbejde og
synergi mellem Aalborg Universitet, Investo og NOVI,” siger Henrik Lundum, CEO og partner i Investo
Capital.
”En af vores vigtigste opgaver i Vækstfonden er at være med til at udvikle fremtidens virksomheder og
skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark, og en af de virksomheder, vi særligt mener opfylder dette,
er VentriJect. Virksomheden har udviklet en banebrydende teknologi til at måle helbredstilstanden hos
patienter på få minutter, og det, tror vi på, har et stort markedspotentiale. I lyset af Coronakrisen er
vigtigheden af at nytænke og udvikle digital sundhedsteknologi blevet endnu mere nærværende, og vi ser
frem til at være med på det næste skridt af VentriJects vækstrejse,” siger Lene Gerlach, Investment
manager i Vækstfonden.
Næste skridt for VentriJect er, at den nye kapital skal bruges til markedsudvikling, styrkelse af
salgsindsatsen samt en målrettet markedsføring.
CEO i VentriJect Stig Visti Andersen udtaler: ”I VentriJect har vi en ambition om at kunne være med til at
udbrede anvendelsen af VO2max-score som en hovedmarkør i forbindelse med helbredsundersøgelser i
Danmark, Europa og globalt. Da teknologien vi anvender er en radikal ny-innovation, er vi utroligt glade for
at have opnået finansiering fra stærke partnere på den finansielle side samt med megen specifik viden og

netværk omkring de udfordringer vi står over for ved den kommende udrulning af Seismofit®. Vi ser frem til
den kommende og meget spændende vækstperiode for VentriJect”.

Om Ventriject
VentriJect’s mission er gøre cardio respiratorisk fitness målinger (VO2max) en del af alles årlige
sundhedscheck. Firmaet, der er baseret i Hellerup tæt ved København, er etableret i 2018 på baggrund, af
teknologi licenseret fra Aalborg Universitet, og har tidligere modtaget seed investeringer fra en række
investorer og støtte fra Innovations fonden. (www.ventriject.com).
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 meget 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 10.000 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 38 mia. kr.
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