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EM&I AB, Ekström Mangement and Investment AB  går in som största ägare 

med 30% av kapital och röster  i Umeåbaserade Mindspace Group AB som 

därmed förstärks och satsar på Rikstäckning 

Övriga ägare är till lika delar de 5 grundarna i Mindspace Group och Vivius.   

EM&I som ägs lokalt av familjen Ekström kommer att kunna medverka till att möjliggöra bolagets expansion 

och ha  som mål att inom ett par år  kunna täcka Svenska marknaden  från Malmö i söder och Luleå i Norr.  

Mindspace Group utvecklar helhetslösningar med både tjänster och produkter inom interaktiv kommunikation. 

Dessa områden växer starkt i dessa kristider med förenklade och användarvänliga produkter och tjänster inom 

ljud, bild och data, samt Digital Signage lösningar för effektivare informationsdistribution. Etableringen i 

Göteborg med ett nytt säljbolag, f.n 4 personer som även arbetar under namnet Vivius AB. De nya personerna 

kommer från flerårig erfarenhet i branschen inom både marknad och sälj.  Med välkända leverantörer och 

säljpartners kommer Mindspace Group ha som mål att kunna täcka Sverige från Malmö i Söder till Luleå i Norr 

inom ett par år. 

Gunnar Ekström går in som arbetande styrelseordförande och kommer att arbeta med b.la rekrytering och 

tillväxtskapande åtgärder. EM&I, Ekström Management and Investment som tidigare under 2000 talet varit 

huvudägare i både Impact Europé AB och Konftel AB, fortsätter således nu att investera inom 

kommunikationsområdet.  

”Christian Wåhlin VD inom Mindspace Group AB ser nu med EM&I AB som största ägare  möjligheter att inom 

kort kunna erbjuda helhetslösningar inom distansmöten, ljud, bild  data  och Digital Signage till kunder i hela 

landet. Kontor finns förnärvarande i Umeå, Luleå och Göteborg 

”Gunnar Ekström VD i EM&I, Ekström Managent and Investment ser möjligheter att ta upp konkurrensen med 

rikstäckning och ta vara på  den starka tillväxt som nu finns i branschen genom att den skapar ekonomiska 

rationella kommunikationslösningar, och  förbättrad miljö. Bolaget har en mycket kompetent 

teknikorganisation som nu skall kompletteras med sälj och projektledningsresurser.”  

För ytterligare information kontakta: Christian Wåhlin VD Mindspace Group AB, cw@mindspace.se  

Telefon:  090-132383 

Gunnar Ekström VD EM&I AB, gunnar.ekstrom@emi-management.se, 

Mobil: 070-5738490 

EM&I är ett lokalt investmentbolag s om investerar i tillväxtbolag med en hög avkastningspotential, där man gärna tar 

en stor ägarandel och nyttjar sin kompetens att utveckla företags lönsamhet i tillväxtfaser. EM&I, har under åren 

investerat i båda nya och etablerade branscher, t.ex. finans, administration, omsorg, kommunikation, industri, bygg- och 

fastigheter, media, telekom m.fl. 

 

www.emi-management.se  



Mindspace Groups affärsidé är att erbjuda tekniska lösningar som ger våra kunder en tryggare, effektivare och enklare 

vardag. Inom våra olika verksamhetsområden jobbar vi nära våra kunder för att leverera produkter och tjänster med ett 

tydligt syfte anpassade för kundens verksamhet. Vi är specialiserade inom videokonferens, audiovisuell teknik och digital 

skyltning. Med en ny toppmodern tjänsteplattform för videokonferenstjänster gör vi det enklare än någonsin för våra 

kunder att investera i kostnadseffektiv mötesteknik.   

www.mindspace.se 

 

 

 

 


