ArtikelUtskrift

Page 1 of 2

Baksmälleidén som gav 1,6 miljarder kronor
2007-11-09 16:02

Det svenska ljudkomprimeringsbolaget Coding Technologies, grundat av
entreprenören Lars Liljeryd, köps av den amerikanska ljudteknikjätten Dolby
för 1,6 miljarder kronor. Allt startade med en idé som dök upp under en
baksmälla.
Coding Technologies har fått stor uppmärksamhet för sin teknik. Ironiskt nog
startade det hela med att Lars Liljeryd under en seg söndagsmorgon efter en festnatt
för tio år sedan fick en snilleblixt. Idén resulterade i en ljudkomprimeringsteknik som
numera är världsstandard inom mobiltelefonin för att sända musik:
"Att det gick till så är ju inget jag brukar skryta med, men det visar att det inte
nödvändigtvis behövs doktorshattar för att komma på en bra idé", säger Lars Liljeryd.
Sedan en tid tillbaka har Coding Technologies pekats ut som ett av de bolag som
stått på tur för en börsnotering. Lars Liljeryd medger också att det har funnits planer
på detta.
Nu blir det inget av med börsintroduktionen. Amerikanska jätten Dolby, känt för sin
brusreduceringsteknik, betalar 250 miljoner dollar eller 1,6 miljarder kronor i
kontanter för att bli ny ägare till Coding Technologies. Lars Liljeryd menar att bolagen
kompletterar varandra perfekt eftersom Dolby främst verkar inom områden där det
krävs större bandbredd medan Coding Technologies är fokuserat på det motsatta.
Lars Liljeryd blir dock inte näste svenske it-miljardär genom
Dolbyaffären. 56-åringen är visserligen fortfarande delägare i
bolaget, men under åren har det tillkommit en grupp externa
investerare som fram till nu har ägt lejonparten av firman.
Vilka dessa personer är vill Liljeryd inte berätta, men han
understryker att det inte rör sig om större investmentbolag
utan om några välbärgade privatfinansiärer med bakgrund
inom näringslivet. Enligt bolagets hemsida är det svenska
riskkapitalbolaget Cimon en av de större ägarna tillsammans
med den tyska forskningsorganisationen Fraunhofer och
Liljeryd själv. Själv kommer Liljeryd att fortsätta vara verksam i bolaget:
"Det finns ingen anledning att lämna båten. Det här är min baby och även om jag
inte kommer att vara fortsätta lika aktiv så finns jag kvar i en rådgivande roll", säger
Lars Liljeryd.
Några planer på att dra sig tillbaka har Liljeryd inte heller. Utöver engagemanget i
Coding Technologies är han även verksam inom två andra bolag som han har varit
med om att starta: Diabetes Tools, som sysslar med diabetesfysiologi, och
bioteknikbolaget Biocrine.

FAKTA\Coding Technologies:


Coding Technologies grundades 1997.

För tre år sedan inleddes ett samarbete med tyska Fraunhoferinstitutet som ledde
till att bolaget startade verksamhet även i Tyskland.
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Under fjolåret omsatte bolagets moderbolag Coding Technologies AB knappt 88 Mkr
och rapporterade en vinst på 209.000 kronor. De två föregående åren presenterades
sammanlagda vinster på 52 Mkr.




Det finns tre dotterbolag - ett i Tyskland, ett i Storbritannien och ett i Sverige.
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