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EQT vahvistaa asemaansa johtavana kansainvälisenä sijoittajana ja omistajana
– uusi Equity-rahasto keräsi 10,75 miljardia euroa
•

EQT on kerännyt uuden EQT VIII -rahaston, joka suljettiin 10,75 miljardin euron
maksimikoossa

•

EQT:n teollinen lähestymistapa ja kyky luoda lisäarvoa niin sijoittajille kuin yhteiskunnalle
saivat jälleen vahvan tuen sijoittajilta

•

EQT VIII -rahaston keräys aloitettiin syyskuussa 2017 ja merkittiin alle kuudessa kuukaudessa
varainhankinnan aloituksesta

EQT ilmoitti tänään kahdeksannen Equity-sijoitusstrategian rahastonsa, EQT VIII:n (jäljempänä myös
“rahasto”), varainkeruun sulkemisesta saavutettuaan 10,75 miljardin euron kokonaismerkintöjen
ylärajan.
Uuden rahaston sijoittajista valtaosa on EQT:n nykyisiä sijoittajia. Lähes 70 prosenttia rahaston
sitoumuksista kerättiin edellisen Equity-rahaston, EQT VII:n, sijoittajilta.
“Onnistunut EQT VIII:n varainkeruu on vahva luottamuksen osoitus EQT:n pitkäjänteiselle ja
vastuulliselle sijoitusstrategialle. Olemme erittäin ylpeitä sijoittajilta saamastamme luottamuksesta.
EQT on yli 20 vuoden kokemuksella omistamisen ammattilainen, joka tukee hyviä yhtiöitä kehittymään
toimialojensa kansainvälisiksi johtajiksi. EQT:n tavoitteena on luoda arvoa sekä sijoittajille että
omistamilleen yhtiöille toimimalla pitkäjänteisesti, vastuullisesti ja paikallisesti EQT:n teollisten
neuvonantajien sekä EQT Partnersin sijotusammattilaisten tuella”, sanoo EQT Partnersin osakas ja
EQT Equity -rahastojen sijoitusneuvonannon Suomen maajohtaja Vesa Koskinen.
EQT VIII -rahasto jatkaa edellisten EQT:n Equity-rahastojen sijoitusstrategiaa. Equity-rahastoilla on
vahvat näytöt arvonluonnista omistamissaan yrityksissä – yritysten vuosittainen liikevaihto on
kasvanut keskimäärin 10 prosenttia ja liikevoitto keskimäärin 13 prosenttia rahastojen omistuksen
aikana. Rahaston tavoitteena on luoda arvoa sijoittajille omistamalla hyviä yhtiöitä, joilla on vahva
kehityspotentiaali. Tavoitteisiin päästään hyödyntämällä EQT:n globaalia verkostoa ja digitalisaatioosaamista yhdessä vakiintuneen governance-mallin kanssa. EQT:n sijoitusstrategiassa toimiala- ja
teemakohtainen lähestymistapa yhdistetään ”täyden potentiaalin”-ajattelumalliin, jonka tavoitteena on
auttaa yhtiöitä kehittymään erinomaisiksi ja vakaiksi yhtiöiksi. Investointimahdollisuuksia etsitään
ensisijaisesti Pohjois-Euroopan markkinoilta, keskittyen kolmeen sektoriin: Terveydenhuolto, TMT ja
Palvelut.
Rahaston neuvonantajina toimivat EQT Partnersin kokeneet sijoitusammattilaiset sekä laaja
itsenäisten teollisten neuvonantajien verkosto.
EQT Partnersin toimitusjohtaja ja osakas Thomas von Koch jatkaa: “EQT VIII on jälleen yksi
virstanpylväs pitkän aikavälin strategiassamme vahvistaen asemaamme kansainvälisesti johtavana
pääomasijoittajana. EQT:n visiona on tulla maailman vastuullisimmaksi omistajaksi luomalla EQT

VIII:sta paras mahdollinen koti kasvaville yrityksille. Haluamme olla edelläkävijä vastuullisuudessa
kaikilla niillä yhteiskunnan saroilla, joilla toimimme.”
Varainkeruuta johti EQT Partnersin oma sijoittajasuhteista vastaava tiimi. Jussi Saarinen, osakas ja
EQT:n sijoittajasuhteiden johtaja kommentoi: “Arvostamme erittäin paljon kansainvälisesti johtavia
sijoittajiamme ja olemme kiitollisia heidän pitkäaikaisesta työstään kanssamme.”
EQT VIII -rahastoon ovat sijoittaneet useat tunnetut kansainväliset institutionaaliset sijoittajat kuten
GIC, Nan Shan Life Insurance Company, Teacher Retirement System of Texas ja The New York City
Retirement Systems sekä useat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat kuten Elo, Ilmarinen, Keva ja
Varma.
Yhteystiedot:
Vesa Koskinen, EQT Partnersin osakas ja EQT Equity -rahastojen sijoitusneuvonannon Suomen
maajohtaja, puh +358 50 386 6344
EQT:n lehdistökontakti, +46 8 506 55 334
Lyhyesti EQT:sta
EQT on johtava kansainvälinen sijoitusyhtiö, jonka 26 eri rahastoon on sijoitettu yhteensä 49 miljardia
euroa 26 rahastossa. EQT:n Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa toimivien portfolioyhtiöiden
yhteenlaskettu liikevaihto on yli 19 miljardia euroa ja työntekijämäärä noin 110 000 ihmistä. EQT:n
rahastojen sijoitusfilosofiana on auttaa ostettuja yrityksiä kehittymään erinomaisiksi ja vakaiksi
yhtiöiksi – sekä EQT:n että tulevien omistajien omistuksessa.
EQT on sijoittanut Suomeen noin 1.7 miljardia euroa ja työllistää Suomen suomalaisissa
salkkuyhtiöissään noin 10 000 ihmistä. EQT:n omistamia yrityksiä Suomessa ovat mm. Terveystalo,
Musti ja Mirri, Touhula, Wolt sekä Small Giant Games. EQT:n rahastojen sijoittajiin lukeutuu useita
merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.
Lisää tietoa: www.eqtpartners.com
Lyhyesti EQT VIII rahastosta
EQT VIII on 10,75 miljardin euron rahasto, jonka tavoitteena on tehdä enemmistöomistussijoituksia
yhtiöihin, joilla on vahva markkina-asema, merkittävä kasvu- ja kannattavuuspotentiaali, vahva
kassavirta, vakaa maine sekä ensiluokkaiset työntekijät ja johto. EQT VIII etsii tyypillisesti
omanpääomanehtoisia sijoituksia 150 - 1,000 miljoonan euron välillä. Rahaston maantieteellinen
painopiste on Pohjois-Euroopassa keskittyen sijoituksiin Terveydenhuollon, TMT:n ja Palvelun
toimialoilla.
EQT VIII -rahaston varainhankinta on nyt päättynyt. Edellä mainittua ei tule pitää tarjouksena tai
pyrkimyksiä saada sitoumuksia arvopapereihin, muihin sijoitusluokkiin tai ryhtyä muihin liiketoimiin.
This press release is a translation of the original in English and for information purposes only. In case
of a discrepancy, the English language version shall prevail.

