Debricked reser 18 miljoner från bla.
Luminar och Brightly
Det Malmöbaserade säkerhetsföretaget Debricked, med rötter i forskning på Lunds
universitet, meddelar att man tar in 18 miljoner svenska kronor i riskkapital. Kapitalet
kommer att användas för att sätta sin molnbaserade säkerhetstjänst på den internationella
marknaden.
Totalt tar bolaget in 18 miljoner sek från riskkapitalbolagen Luminar Ventures och Brightly
Ventures samt nuvarande ägare. Sedan tidigare har man i ägargruppen en rad erfarna
affärsänglar och investerare såsom Simon Josefsson (Yubico), Niclas Mollin (fd InRiver) och
de institutionella investerarna Almi Invest och LU Holding (Lunds universitet).
- Debricked har en väldigt relevant lösning som ökar säkerhet och sparar tid, vi tycker det är
spännande att teamet ligger så i framkant i sin industri, säger Katja Bergman, Partner på
Brightly Ventures.
Debricked har utvecklat en produkt som hanterar sårbarheter i öppen källkod. Med hjälp av
maskininlärning har man lyckats automatisera hela processen att identifiera och lösa
sårbarheter i den öppna källkod Debrickeds kunder använder. Genom att analysera koden i
ett tidigt skede hjälper produkten utvecklare att bygga mjukvara som är säker från grunden.
- Vi märker att företag ofta har bra koll på den kod de själva utvecklar, men sämre koll på
den öppna källkod de importerar, säger Daniel Wisenhoff, medgrundare och VD för
Debricked.
Öppen källkod är programvara vars källkod är publik och fri för alla att modifiera och
använda i sina egna produkter. - Öppen källkod är som färdiga byggstenar som kan
användas om och om igen. Det gör att mjukvaruutveckling kan ske snabbare än innan,
säger Daniel, VD. Användningen av öppen källkod har de senaste åren ökat dramatiskt.
Men, öppenheten medför även vissa säkerhetsrisker. - I och med att koden är publik är alla
sårbarheter det också, vilket gör att din mjukvaras säkerhetsbrister är synliga för alla,
fortsätter Daniel. Det är där vi kommer in i bilden!
Med kunder som nätdoktorn Kry, Volvo Car Retail Solutions, och börsnoterade
säkerhetsföretaget Advenica hoppas Debricked att kunna fortsätta nå framgångar såväl på
hemmaplan som på en global marknad. - Vi har sett att behovet för en tjänst som
Debrickeds stadigt ökar”, säger Magnus Bergman, Partner Luminar Ventures.
Debricked grundades år 2018 ur ett forskningsprojekt vid Lunds universitet i samarbete med bland
annat Vinnova, Axis, Ericsson och Advenica. Bolaget utvecklar en tjänst som hjälper företag att
hantera sårbarheter i öppen källkod. Dessutom erbjuder man event och utbildningar på temat
cybersäkerhet.

Swedish Cybersecurity Startup Raises
1.8 million euro
The Malmö-based security startup Debricked, with roots in Lund university, has raised 18
million Swedish krona in risk capital. The money will be used to launch their cloud based
security SaaS-service on an international market.
The investment of a total of 1.8 million euros comes from the venture capitalists Luminar
Ventures and Brightly Ventures together with previous owners. These consist of a group of
experienced business angels and investors such as Simon Josefsson (Yubico), Niclas Mollin
(fd InRiver) as well as the institutional investors Almi Invest and LU Holding (Lund
university).
- Debricked has created a highly relevant tool that increases safety and saves time, we are
intrigued by the leading-edge product leadership and insights of the Debricked team, says
Katja Bergman, Partner at Brightly Ventures.
Debricked has developed a product that handles vulnerabilities in open source code. Using
machine learning, they have managed to automate the process of identifying and solving
vulnerabilities in the open source code used by its customers. By analysing the code in an
early stage, the service helps developers build software which is safe from the core.
- We realised that most of our customers have great control of the code that they write
themselves, but less so on the imported components, says Daniel Wisenhoff, CEO and cofounder.
Open source code is code whose source is publicly displayed for everyone to see, modify
and use. “Open source can be viewed as bricks that can be used over and over. The
phenomenon has made software development faster than ever, says Daniel. The
commercial adoption of open source code has increased dramatically the past few years.
But with the accessibility and openness, security risks follow.
- Since the code is on display, so are the vulnerabilities. This means that your software
vulnerabilities are visible for everyone to see, Daniel continues. That’s where Debricked
comes in!
With customers such as the e-doctor Kry, Volvo Car Retail Solutions and the Swedish
security company Advenica, Debricked hopes to continue their success on both the Swedish
and international market. - We have seen that the demand for a service such as Debricked’s
is increasing in a steady pace, says Magnus Bergman, partner at Luminas Ventures.
Debricked is a tech startup born out of a study from Lund university. The company develops a saas
service which helps companies handle vulnerabilities in open source code. Debricked also offers
events and education within cybersecurity.

