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EQT Mid Market Europe Lukkes hard cap på 1,6 milliarder EUR
•

EQT lukker EQT Mid Market Europe på hard cap – 1,6 milliarder EUR

•

Efterspørgslen har været massiv og vidner om investorers interesse for og tillid til EQT’s
branchefokuserede tilgang, lokale forankring og globale investeringsplatform

•

Med EQT Mid Market Europe cementerer EQT sin stærke position på de Nordeuropæiske
markeder og demonstrerer et endnu mere målrettet fokus på segmentet for mellemstore
virksomheder med stort potentiale

Det er med stor tilfredshed at EQT lukker fonden EQT Mid Market Europe (”fonden”) på den
erklærede maximum størrelse, den såkaldte hard cap på 1,6 milliarder EUR. Fonden retter sig mod
gode, mellemstore virksomheder i Nordeuropa med en stærk markedsposition og solidt
vækstpotentiale. Med fonden følger EQT sin strategi om global tilstedeværelse med flere forskellige
investeringsstrategier, men med stærk lokal forankring og udnyttelse af synergier og netværk på tværs
af lande og industrier til fordel for de virksomheder, de investerer i.
”Vi er overbeviste om, at Nordeuropa er én af verdens mest attraktive regioner, når det gælder private
equity investeringer, og EQT har en stærk track record og kender markedet godt. Fonden cementerer
EQT’s position i markedet for mellemstore virksomheder og vil skabe rammerne for at gode,
mellemstore virksomheder kan vokse sig endnu større og stærkere,” fortæller Jannik Kruse Petersen,
der er partner i EQT Partners, Head of Mid Market Europe og investeringsrådgiver for fonden.
Fonden har allerede foretaget fire investeringer: TransIP (den største udbyder af domænenavne,
hosting og virtuelle private servere i Benelux med hovedkontor i Holland), Utimaco (global leverandør
af cybersikkerhed og komplianceløsninger med hovedkontor i Tyskland), Adamo (udbyder af
fibernetværk med hovedkontor i Spanien) samt Fertin Pharma (verdens største uafhængige producent
af medicinsk tyggegummi med hovedkontor i Danmark).
”Vi har et godt team og en stærk pipeline af investeringsmuligheder i Danmark. Vi vil gerne investere i
gode, stærke, markedsledende virksomheder med et uforløst potentiale. Fertin Pharma, som vi
investerede i tidligere i år er et godt eksempel på en sådan virksomhed, hvor vi sammen med ledelsen
og grundlæggerne udnytter EQT’s globale, industrielle netværk til at skabe en endnu stærkere
virksomhed,” udtaler Rikke Kjær Nielsen, der er partner i EQT Partners i København.
”Den vellykkede kapitalrejsning er udtryk for investorernes tillid til EQT’s branchefokuserede tilgang og
track-record for værdiskabelse til gavn for både investorerne og samfundet. Rundt regnet 80% af
investeringstilsagnet er tegnet af investorer i tidligere EQT-fonde, hvilket viser, hvordan vi som
integreret investeringsplatform formår at tiltrække ny kapitalkilder,” udtaler Jussi Saarinen, der er

partner i EQT Partners og Head of Investor Relations.
Bag EQT Mid Market Europe står en række betragtelige investorer, der omfatter pensionsfonde,
forsikringsselskaber og paraplyfonde (funds of funds), herunder institutionelle investorer som f.eks.
AP4, AP6, BNP Paribas Fortis, Danica Pension, Danske Bank Wealth Management, DnB Private
Equity, eQ Asset Management, GoldPoint Partners, HarbourVest Partners, Neuberger Berman Private
Equity, SEB Asset Management, Teachers' Retirement System of the State of Illinois og UBS Asset
Management.
Fonden EQT Mid Market Europe er lukket for yderligere kapitaltilsagn. Ovenstående må derfor ikke
opfattes som et tilbud eller en opfordring til at påtage sig forpligtelser med hensyn til værdipapirer eller
medvirke i andre slags transaktioner.
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Om EQT
EQT er et et førende alternativt investeringsselskab med investeringstilsagn på ca. 36 milliarder EUR
fordelt på 23 fonde. Porteføljeselskaberne i EQT's fonde i Europa, Asien og USA har tilsammen en
omsætning på over 19 milliarder EUR og ca. 110 000 medarbejdere. EQT fokuserer i sin udvikling af
porteføljeselskaberne særligt på at øge vækst, indtjening og markedslederskab.
Om fonden EQT Mid Market Europe
EQT Mid Market Europe er en fond på 1,6 milliarder EUR, som foretager egenkapitalsinvesteringer
i mellemstore, ledende virksomheder i Nordeuropa (herunder de nordiske lande, Tyskland, Østrig,
Schweiz og Benelux) med et uforløst værdiskabelses- og vækstpotentiale. Fonden investerer typisk
i virksomheder med en markedsværdi (EV) på 100 til 300 millioner EUR. Investeringsrådgivere for
EQT Mid Market Europe er 37 eksperter fra EQT's kontorer i Amsterdam, København, Helsinki,
München, Oslo og Stockholm.
Få mere at vide på www.eqtpartners.com

