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EQT sluit Mid Market Europe fonds op hard cap van EUR 1,6 miljard
•

Het EQT Mid Market Europe fonds is met succes gesloten op de zogenaamde hard cap van EUR
1,6 miljard

•

De sterke vraag vanuit investeerders toont de aanhoudende steun voor EQT’s sectorbenadering
en platform van investeringsstrategieën

•

Het fonds versterkt de leidende positie van EQT op de Noord-Europese markten, die volop
investeringskansen bieden voor het leveren van industriële toegevoegde waarde in het
middensegment

EQT maakt bekend dat het EQT Mid Market Europe fonds (het “fonds”) met succes is gesloten op de
zogenaamde hard cap van EUR 1,6 miljard. Het fonds is gericht op hoogwaardige en middelgrote
ondernemingen in Noord-Europa, die sterke marktposities innemen en groeimogelijkheden bieden.
Met het fonds laat EQT zien dat haar internationale multi-productplatform gecombineerd kan worden
met een lokale benadering met kantoren over de hele wereld en met de specialistische toegevoegde
waarde van het industriële netwerk van EQT.
“Noord-Europa is volgens ons één van de aantrekkelijkste regio’s voor private equity-investeringen,
waarbij EQT een bewezen staat van dienst en een marktleidende positie heeft. Het fonds versterkt de
positie van EQT als mid-market investeerder en biedt hoogwaardige, middelgrote bedrijven de
mogelijkheid zich te ontwikkelen tot sterkere en duurzamere ondernemingen,” aldus Jannik Kruse
Petersen, Partner en Head of Mid Market Europe bij EQT Partners, investeringsadviseur van het
fonds.
Het fonds heeft inmiddels vier investeringen gedaan: TransIP (de grootste aanbieder van
domeinnaamregistratie, hosting en virtual private servers in de Benelux, gevestigd in Nederland),
Utimaco (een wereldwijde dienstverlener op het gebied van cyberbeveiliging, gevestigd in Duitsland),
Adamo (een internet provider met eigen glasvezel netwerk, gevestigd in Spanje), en Fertin Pharma (’s
werelds grootste onafhankelijke ontwikkelaar en producent van medicinale kauwgom, gevestigd in
Denemarken).
“Het sluiten van het EQT Mid Market Europe fonds is een belangrijke nieuwe mijlpaal in de
ontwikkeling van EQT's groeistrategie en onze focus op lokale aanwezigheid. Er is nu nieuw kapitaal
beschikbaar voor investeringen in het middensegment in de Benelux landen, waardoor EQT het
gehele veld bestrijkt van start-ups, middelgrote en grote bedrijven,” zei Kristiaan Nieuwenburg, Partner
en Head of Benelux bij EQT Partners.

“De succesvolle fondsenwerving laat zien dat onze investeerders vertrouwen hebben in de
sectoraanpak van EQT alsmede in haar bewezen staat van dienst waar het gaat om het creëren van
waarde voor zowel investeerders als de maatschappij. Circa 80% van de fondsmiddelen zijn
toegezegd door investeerders in eerdere EQT-fondsen. Dit toont zowel de kracht van ons
geïntegreerde model van investeringsstrategieën als ons vermogen om nieuwe kapitaalbronnen aan
te trekken,” aldus Jussi Saarinen, Partner en Head of Investor Relations bij EQT Partners.
Het EQT Mid Market Europe fonds wordt ondersteund door bekende blue chip investeerders,
waaronder pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en funds of funds, zoals 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 en UBS Asset Management.
De fondsenwerving voor het EQT Mid Market Europe fonds is inmiddels gesloten. Dit bericht dient
derhalve niet te worden beschouwd als een aanbieding of verzoek tot inschrijving of toezegging met
betrekking tot effecten of andere belangen, of tot het aangaan van een transactie.
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Over EQT
EQT is een leidende investeringsmaatschappij met circa EUR 36 miljard aan beheerd vermogen
verspreid over 23 fondsen. De EQT-fondsen zijn actief via portefeuillebedrijven in Europa, Azië en de
VS, met een totale omzet van ruim EUR 19 miljard en hebben circa 110.000 medewerkers in dienst.
EQT werkt samen met haar portefeuillebedrijven aan duurzame groei, operational excellence en
marktleiderschap.
Over het EQT Mid Market Europe fonds
EQT Mid Market Europe is een fonds met een vermogen van EUR 1,6 miljard dat gericht is
investeringen in hoogwaardige, middelgrote ondernemingen in Noord-Europa (inclusief Nederland,
België, Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) met aantrekkelijk waardecreatie- en
groeipotentieel. Het fonds wil investeren in ondernemingen met een ondernemingswaarde tussen
EUR 100 miljoen en EUR 300 miljoen. Het investeringsadviesteam van EQT Mid Market Europe
bestaat uit 37 professionals in kantoren in Amsterdam, Kopenhagen, Helsinki, München, Oslo en
Stockholm.
Ga voor meer informatie naar www.eqtpartners.com

