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EQT rejser sin ottende og hidtil største investeringsfond på over 80 mia.
kroner (10,75 mia. Euro). Historisk stærk opbakning fra danske investorer
•

EQT VIII afholder første og endelige closing af ny fond på 10,75 milliarder Euro

•

Stærk opbakning fra investorerne til EQTs aktive og ansvarlige ejerskabsmodel, der er fokuseret
på at transformere og fremtidssikre markedsledende kvalitetsvirksomheder

•

Fonden er rejst på mindre end seks måneder med meget stærk investorinteresse. Historisk stærk
opbakning fra danske investorer

EQT har i dag offentliggjort, at den ottende fond i ”Equity”-investeringsstrategien – EQT VIII – netop
har afholdt første og samtidig endelige closing på 10,75 milliarder Euro, svarende til godt 80 milliarder
kroner. Arbejdet med at rejse fonden startede i september 2017 og efterspørgslen fra både
nuværende og nye investorer har været overvældende, med omkring 70 procent af investortilsagnene
fra investorer, der også investerede i den tidligere fond, EQT VII.
”Vi ser den vellykkede fundraising af EQT VIII som et bevis på investorernes opbakning til EQTs
aktive og ansvarlige ejerskabsmodel. Vi er stolte over den tillid, investorerne viser os, og er meget
opsatte på at leve op til dette ved fortsat at investere i virksomheder af høj kvalitet med et uforløst
vækstpotentiale. EQT skaber langsigtet værdi ved sammen med medarbejderne at transformere og
forbedre selskaber, blandt andet med support fra et unikt industrielt netværk af rådgivere i tæt
samarbejde med vores eget investeringsteam i EQT Partners”, siger Mads Ditlevsen, chef for EQT
Partners Equity-investeringsteam i Danmark og ledende partner på EQTs danske kontor.
EQT VIII vil fortsat fokusere på at investere i kvalitetsvirksomheder med et betydeligt
udviklingspotentiale, og dermed følge samme investeringsstrategi, som med succes også har været
anvendt i EQTs hidtidige Equity fonde. EQTs lokalt forankrede investeringsteams arbejder målrettet
med at identificere unikke investeringsmuligheder, hvor blikket især vil blive rettet mod tre
kerneområder, nemlig Healthcare, TMT (Technology, Media & Telecom) og servicesektorerne, samt
selektivt i industriteknologier og Consumer Goods. Ved at anvende EQTs globale, industrielle
rådgivernetværk, erfaringer med digitale og operationelle forbedringer, samt den aktive
ejerskabsmodel, vil EQT bistå de respektive ledelser med at realisere virksomhedernes fulde
udviklingspotentiale.
Om etableringen af den nye fond siger CEO og Managing Partner i EQT, Thomas von Koch:
"Med EQT VIII har vi nået en ny milepæl i organisationens langsigtede strategi, og det bekræfter
EQTs position som en af de førende, globale investeringsvirksomheder. Vores vision om at være den
mest ansvarlige investor og ejer har samtidig det strategiske sigte, at vi med EQT VIII ønsker at skabe
det bedst tænkelige ’hjem’ for vækstvirksomheder".
Fundraisingen til EQT VIII har været ledet at EQT Partners’ eget investor relations team. Jussi
Saarinen, partner og chef for Investor Relations i EQT Partners, siger:
”Vi er ydmyge over den kolossale tillid investorerne har mødt os med. Samtidig er vi meget stolte af
den lange liste af fremtrædende investorer, der har valgt at investere i EQT VIII”.
Investorerne i EQT VIII udgøres af en række anerkendte, globale investorer. Blandt disse er AP2,
AP6, Ardian, Argentum, CNP Assurances, Daido Life Insurance Company, The Dai-ichi Life Insurance
Company, Danske Bank Wealth Management, Elo, Fubon Life Insurance Company, GIC, GoldPoint
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Partners, HarbourVest Partners, Harel Insurance, Ilmarinen, Keva, The Andrew W. Mellon Foundation, Nan Shan Life Insurance Company, The New York City Retirement Systems, Northwestern Mutual Life Insurance, P+, Partners Group, PFA Pension, Sampension, Signal Iduna, Teacher Retirement System of Texas, Teachers’ Retirement System of the State of Illinois, TryghedsGruppen, Universities Superannuation Scheme og Varma.

Kontakt:
Mads Ditlevsen (Danmark), chef for EQT Partners Equity investeringsteam i Danmark og ledende
partner på EQTs danske kontor, via telefon +45 23 73 38 44 (Rikke Bak).
EQTs presseafdeling (Sverige), telefon +46 8 506 55 334.
Om EQT:
EQT er en førende alternativ investeringsvirksomhed, der har rejst et samlet kapitaltilsagn på 49 milliarder
Euro i sine 26 fonde. EQT-fondene har porteføljeselskaber i Europa, Asien og USA med et samlet salg på
over 19 milliarder Euro og omkring 110.000 medarbejdere. EQT arbejder sammen med
porteføljeselskaberne på at skabe en varig og kontinuerlig fremtidig vækst – kort sagt at fremtidssikre dem.

Yderligere information: www.eqtpartners.com

OM EQT VIII:
EQT VIII er en investeringsfond på 10,75 milliarder Euro (godt 80 milliarder kroner). Fonden skal primært
fokusere på at investere i virksomheder med stærke markedspositioner, et betydeligt potentiale for
omsætnings- og indtjeningsvækst, stærke pengestrømme og et solidt fundament, der både kan fastholde
og tiltrække førsteklasses ledelsesteams. EQT VIII vil primært gå efter egenkapitalinvesteringer mellem 150
og 1.000 millioner Euro. Det geografiske fokus er først og fremmest Nordeuropa, og fonden vil især
fokusere på investeringer i Healthcare, TMT (Technology, Media & Telecom), servicesektorerne, samt
selektivt i industriteknologier og Consumer Goods.
The fundraising for EQT VIII has now closed. Accordingly, the foregoing should in no way be treated as any
form of offer or solicitation to subscribe for or make any commitments for or in respect of any securities or
other interests or to engage in any other transaction.
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.

