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EQT henter inn 1,6 milliarder euro til fulltegnet Mid Marked Europe-fond
•

EQT har gjennomført en vellykket og fulltegnet kapitalinnhenting til det nye Mid Market Europefondet på 1,6 milliarder euro

•

Sterk investorinteresse, noe som bekrefter tilliten til EQTs industrielle tilnærming og
investeringsstrategier

•

Kapitalinnhentingen styrker EQTs ledende stilling i de nordeuropeiske markedene, hvor det er
gode investeringsmuligheter for sterkt og verdiskapende industrielt eierskap i mellomstore
bedrifter

EQT Mid Market Europe-fondet har gjennomført en vellykket og fulltegnet kapitalinnhenting på 1,6
milliarder euro. Fondet retter seg mot mellomstore kvalitetsselskaper i Nord-Europa med en sterk
markedsposisjon og et betydelig vekstpotensial. Fondet viser EQTs evne til å kombinere selskapets
globale multiproduktplattform, og lokale tilnærming med kontorer over hele verden, med spesialisert
kunnskap fra EQTs industrielle nettverk.
- Vi mener Nord-Europa er ett av de mest attraktive områdene for private equity-investeringer og EQT
har både solide historiske resultater og en sterk tilstedeværelse i dette markedet. Fondet bekrefter
EQTs posisjon som investor i dette segmentet og vi planlegger å investere i mellomstore
kvalitetsselskaper som kan utvikle seg til å bli enda sterkere og mer bærekraftige, sier Jannik Kruse
Petersen, partner i EQT Partners, Head of Mid Market Europe og investeringsrådgiver for fondet.
Fondet har allerede investert i fire selskaper: TransIP (Beneluxe’s største selskap innen domenenavn,
lagring, og virtuelle server løsninger, basert i Nederland), Utimaco (global leverandør av sikkerhets- og
complianceløsninger, basert i Tyskland), Adamo (fiberbasert tjenesteleverandør, basert i Spania), og
Fertin Pharma (verdens største uavhengige utvikler og produsent av medisinert tyggegummi, basert i
Danmark).
- Vi ser allerede på en rekke svært interessante norske kvalitetsselskaper som har det
utviklingspotensialet vi ser etter. Vi har en sterk tilstedeværelse i Norge, som er et av EQT:s viktigste
markeder, samtidig som vi gir selskapene adgang til EQT:s internasjonale nettverk for en raskere
vekst og internasjonalisering. Vi ser store muligheter i Norge for det nye fondet, sier Anders Misund,
partner i EQT Partners og Head of EQT Norway.
- Kapitalinnhentingen reflekterer tilliten investorene har til EQTs industrielle tilnærming og resultatene

vi har skapt for våre investorer og porteføljeselskaper. Omlag 80% av kapitalen kommer fra investorer
som tidligere har investert i EQT-fond, noe som viser fordelen med å være et fullintegrert selskap
innen alternative investeringer. Samtidig viser kapitalinnhentingen vår evne til å tiltrekke oss nye
kapitalkilder, sier Jussi Saarinen, partner i EQT Partners og Head of Investor Relations.
EQT Mid Market Europe har en sterk investorbase i ryggen, inkludert pensjonskasser,
forsikringsselskaper og institusjoner som 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.
Kapitalinnhentingen for EQT Mid Market Europe-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.
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Om EQT
EQT er et ledende selskap innen alternative investeringer og har hentet inn rundt 36 milliarder euro i
kapital fra investorer. Fondene til EQT har porteføljeselskaper i Europe, Asia og i USA, med
driftsinntekter på over 19 milliarder euro og rundt 110 000 ansatte. EQT jobber med
porteføljeselskapene for å oppnå bærekraftig vekst, fremragende drift og markedsledende posisjoner.
Om EQT Mid Market Europe-fondet
EQT Mid Market Europe er et fond på 1.6 milliarder euro som skal ha kontrollerende eierposter i
mellomstore kvalitetsbedrifter i Nord-Europa (inkludert Norden, DACH og Benelux) med et betydelig
verdiskapings- og vekstpotensiale. Fondet skal investeres i selskaper med totalverdi på mellom 100
og 300 millioner euro. EQT Mid Market Europe-temaet består av 37 investeringsrådgivere fordelt på
seks kontorer i Amsterdam, Helsingfors, København, München, Oslo og Stockholm.
For ytterligere informasjon: www.eqtpartners.com

