PRESSRELEASE Stockholm, 7 juni 2001

Burefonden CR&T Ventures och Industrifonden
investerar i Voxi
CR&T Ventures och Industrifonden investerar tillsammans 7 miljoner kronor i
programvaruföretaget Voxi. Bolaget har utvecklat en ny typ av plattform för naturlig
talstyrning. Tekniken ökar radikalt möjligheterna att använda talstyrning i en mängd
olika produkter såsom telekomsystem, handdatorer, bilar, konsumentprodukter och
handikapphjälpmedel. Den globala marknaden för Voxis teknik uppskattas enligt
investmentbanken Morgan Keegan enbart på telekomsystemsidan uppgå till 2 miljarder
USD år 2004
Företaget Voxi har utvecklat en ny typ av lösning för talstyrning av olika elektroniska
apparater och informationssystem. Plattformen möjliggör utveckling av talgränssnitt på flera
språk samtidigt, vilket tidigare varit omöjligt.
CR&T Ventures och Industrifonden investerar 3,5 miljoner kronor vardera med option att öka
ägarandelen ytterligare. Kapitaltillskottet ska i första hand användas till marknadsetablering
och rekrytering av ny företagsledning.
– Voxis teknik sätter en ny standard för talinteraktion. Deras plattform för naturliga
talgränssnitt är en ny grundteknologi som både tekniskt och kostnadsmässigt gör att
marknaden för talstyrning på allvar kan ta fart, säger Staffan Hillberg, General Partner,
CR&T Ventures.
– Voxis teknik är mycket intressant. Att de finns längre bak i värdekedjan ökar också
företagets möjligheter. Potentialen är framförallt stor inom IT- och telekomindustrin säger
Dag Sigurd, Investment Manager, Industrifonden.
Tekniskt sett består plattformen av taligenkänning och språkförståelse som först tolkar ett
yttrande i sammanhanget av en applikations objektmodell. Användarens kommando utförs
och sedan ger språkgenerering och talsyntes återkoppling till användaren.
Dagens integrerade kretsar för taligenkänning har mycket begränsade möjligheter. De klarar
cirka 20-50 ord och bara 10-20 av dessa kommandon kan bli igenkända vid ett givet tillfälle.
Det är inte tillräckligt för att skapa språkförståelse utan ger endast menyliknande interaktion.
– Med vår lösning kan användare till exempel prata med normalt talspråk till sin bilstereo som
både ”förstår” och agerar utifrån vad som sägs. Något som hittills varit praktiskt omöjligt,
säger Daniel Adler, VD Voxi.
Stockholmsbaserade Voxi som grundades 1999 har i dag 10 medarbetare. Tidigare ägare är
grundarna samt Alliance Capital Partners. För mer information se www.voxi.com.
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CR&T Ventures är ett Göteborgsbaserat Venture Capital-företag inriktat mot
investeringar i tidiga faser i innovativa teknologiföretag. Företagets första fond har ett kapital
på 100 MSEK med Bure Equity som investor. CR&T är ett av Nordens
främsta inkubationsföretag, företaget har till idag knoppat av Spotfire, Appgate,
Gatespace och Pilotfish. Bure Equity är huvudägare i CR&T. För mer information se
www.crtventures.com
Industrifonden är, med ett eget kapital på drygt 4 miljarder kr och engagemang i ca
260 företag, en av de största aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Vi
erbjuder såväl olika typer av lån som ägarkapital till små och medelstora företag i de
flesta branscher. För mer information se www.industrifonden.se
Alliance Capital Partners är ett Venture Capital-företag som varit verksamt i drygt tre år
med primärt fokus på finansiering och utveckling av nya teknikföretag. Alliance Capital
Partners tillför management support med syftet att ta teknik till marknaden och därigenom
skapa värde i entreprenörsbolagen. För närvarande har Alliance Capital Partners åtta bolag i
sin portfölj. För mer information se www.alliancecapital.net

