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EQT henter 104 milliarder kroner til åttende equity-fond
•

EQT VIII har gjennomført en kapitalinnhenting på NOK 104 milliarder (EUR 10,75 milliarder)

•

Sterk investorinteresse for EQTs bærekraftige investerings- og eierskapsstrategi, med fokus
på vekst og transformasjon av kvalitetsselskaper

•

EQT VIII ble lansert i september 2017 og kapitalinnhentingen ble avsluttet på mindre enn seks
måneder

EQT annonserte i dag at man har lukket det åttende fondet innen investeringsstrategien equity, EQT
VIII, på 104 milliarder kroner (EUR 10,75 milliarder). Fondet ble lansert i september 2017 og var
betydelig overtegnet.
Etterspørselen var høy fra eksisterende og nye investorer. Nær 70% av kapitalen til EQT VIII kom fra
investorer som tidligere har investert i forløperfondet EQT VII.
- EQT VIIIs vellykkede kapitalinnhenting bekrefter at EQT har lykkes med sin tilnærming til
investeringer og eierskap. Vi er svært stolte over investorenes tillit, og vil nå bruke erfaringen til EQT
for å finne solide selskaper med transformasjonspotensial. EQT har som målsetting å skape høy og
vedvarende avkastning ved å gjøre selskapene enda bedre gjennom støtte fra EQTs nettverk av
industrielle rådgivere og fra rådgivningsteamene til EQT Partners, sier Anders Misund, leder av EQT
Equity´s investeringsrådgivingsteam i Norge og partner i EQT Partners, og legger til:
- Etter EQT VII sitt vellykkede oppkjøp av det norske helautomatiserte lager- og plukksystemet
AutoStore i 2017, vil Norge fortsette å være et kjernemarked for EQT VIII når vi ser på fremtidige
investeringsmuligheter.
EQT VIII vil videreføre investeringsstrategien fra EQTs tidligere equity-fond, som har en sterk historikk
i å bygge solide selskaper rustet for fremtiden. I gjennomsnitt har porteføljeselskapene hatt en
inntektsvekst på 10 %, mens resultatene har økt 13% per år. Det nye fondet vil investere i
høykvalitetsselskaper med et sterkt utviklingspotensial, hvor EQT vil benytte sin
verdiskapningsmodell, globale plattform, digitale erfaring og velprøvde styringsmodell for å utvikle
selskapene.
Gjennom en tematisk og sektorbasert tilnærming, samt gjennom EQTs lokale tilstedeværelse, har
EQT som målsetting å få tilgang til unike investeringsmuligheter i EQT VIIIs kjernemarkeder.
Investeringsmulighetene vil primært finnes i Nord-Europa, med fokus på helse-, TMT- og
tjenestesektorene, i tillegg til utvalgte investeringer innenfor industriell teknologi og konsumprodukter.
"EQT VIII markerer enda en milepæl i vår langsiktige strategi, og bekrefter EQTs posisjon som et
ledende globalt investeringsselskap. Med EQTs visjon om å bli verdens mest anerkjente investor og
eier, er vår strategi å gjøre EQT VIII til det beste hjemmet for bedrifter som er klare for vekst, og som
samtidig opptrer i tråd med samfunnets forventninger, sier Thomas van Koch, administrerende
direktør og managing partner i EQT Partners.

Kapitalinnhentingen ble ledet av EQTs interne Investor Relations-team.
- Vi er ydmyke for den tilliten investorene viser EQT, og er svært fornøyd med den høye kvaliteten på
fondets investorbase, sier Jussi Saarinen, partner og leder av Investor Relations.
EQT VIII støttes av en global og førsteklasses investorbase, blant andre 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 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.
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Om EQT
EQT er et ledende selskap innen alternative investeringer og har hentet inn over EUR 49 milliarder til
26 fond. Fondene til EQT har porteføljeselskaper i Europe, Asia og i USA, med driftsinntekter på over
EUR 19 milliarder og rundt 110 000 ansatte. EQT jobber med porteføljeselskapene for å oppnå
bærekraftig vekst, fremragende drift og markedsledende posisjoner. EQT eier selskaper som
Broadnet, AutoStore, itslearning, StormGeo og Tampnet, og har tidligere vært eiere i XXL og
Plantasjen.
Ytterligere informasjon: www.eqtpartners.com
Om EQT VIII-fondet
EQT VIII er et fond på EUR 10,75 milliarder som skal ha kontrollerende eierposter i selskaper med
sterk markedsposisjon, betydelig potensial for inntektsvekst, sterk kontantstrøm og en solid plattform
som kan tiltrekke seg og beholde selskapsledelse av høy kvalitet. EQT VIII har som mål å gjøre
investeringer som typisk ligger mellom EUR 150 millioner til EUR 1 000 millioner. Geografisk vil
fokuset primært være på Nord-Europa, og i hovedsak innenfor helse-, TMT- og tjenestesektorene.
Kapitalinnhentingen for EQT VIII-fondet er nå avsluttet. Foregående bør derfor ikke på
noen måte bli vurdert som et tilbud eller oppfordring til å tegne seg, eller gjøre noen forpliktelser, med
hensyn til verdipapirer og annet, eller å delta i en transaksjon.
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.

