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LIP skaffar kapital för att agera på het IP-telefonimarknad
Lundabaserade LIP, Lund IP Products, påbörjar sin första finansieringsrunda i
samarbete med brittiska kapitalanskaffningsföretaget GP Bullhound, som agerar
finansiell rådgivare.
“Vi ser en möjlighet för en Skandinavisk ODM (Original Design Manufacturer) att erövra en
stor bit av den snabbväxande marknaden för handenheter för VoIP (Voice over IP), säger Lena
Wittbjer, LIP’s VD. “Vårt samarbete med GP Bullhound föll naturligt med tanke på deras
gedigna branschkunskap och historik av lyckade projekt. Dessutom ser vi fördel av deras
geografiska närvaro i hjärtat av Europas och Nordamerikas finansmarknader.”
LIP behöver i ett första skede femton millioner dollar för att vidareutveckla den existerande
familjen IP-telefoner och underhålla nuvarande kunder, däribland Floridabaserade uppstickaren
xG Technology. LIP behöver också bygga upp en sälj- och marknadsfunktion samt förstärka sin
produktutvecklings- och supportfunktion. Under 2007 planerar LIP lansera sin första mobila
VoIP multimediaenhet.
Det nya kapitalet möjliggör för LIP att agera blixtsnabbt på en exploderande marknad där
traditionella OEM-tillverkare (original equipment manufacturer) hämmas av avtal med GSMoperatörer som ogärna satsar i gratistelefoni. Under tiden vinner företag som Google och Skype
allt mer terräng med sina VoIP-erbjudanden, som blir ännu mer attraktiva när de trådlösa IPtelefonerna, så kallade WiFi-telefoner slår igenom. Andra potentiella kunder till LIP inkluderar
operatörer och s.k. Mobile Virtual Network Operators (erbjuder under eget namn trådlös
kommunikation utan att själva besitta frekvensområdena, tex Glocalnet)
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LIP, Lund IP Products AB, utvecklar, tillverkar och säljer mobiler för internettelefoni. LIP grundades
2006 som ett produktbolag till Lundinova AB, och drivs av en grupp telekomexperter med lång
erfarenhet av entreprenörskap och av telekombranschen. LIP ägs till nära hälften av Lundinova och
vänder sig till telekombranschens internettelefonioperatörer och telefondistributörer.
Lundinova utvecklar elektronik för industrin, medicinteknik och telekomprodukter, bland annat tillbehör
till Sony Ericsson. Båda företagen har säte i Lund.
GP Bullhound was established in 1999, and is a research centric investment bank focused on providing
fundraising and mergers & acquisition advice to public and private companies in the technology sector.
With teams in London and Palo Alto, GP Bullhound is recognized as one of the leading independent
advisory teams focused on the technology sector in Europe. GP Bullhound is authorized and regulated
by the Financial Services Authority.
www.gpbullhound.com
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