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EQT lanserar fond på SEK 16 miljarder - fokus på medelstora företag i Europa
•

EQT stänger ny fond, EQT Mid Market Europe, på hard cap om cirka SEK 16 miljarder

•

Fondens fokus ligger på investeringar i medelstora kvalitetsbolag i Norra Europa

•

Fonden stärker EQT:s ledande position i Norra Europa och öppnar nya tillväxtmöjligheter för
lokala företag

EQT har idag lanserat en ny fond, EQT Mid Market Europe. Fonden har cirka SEK 16 miljarder (EUR
1,6 miljarder) att investera och fokuserar på högkvalitativa, medelstora bolag i Norra Europa med stark
marknadsposition och god tillväxtpotential.
”Norra Europa är ett av de mest attraktiva områdena för private equity-investeringar. Det är dessutom
vår hemmamarknad - EQT har lång erfarenhet från att göra affärer i regionen. Det här befäster EQT:s
position som investerare i medelstora bolag och öppnar möjligheter för fler högkvalitativa bolag att
med EQT:s hjälp växa sig ännu starkare och långsiktigt hållbara”, säger Jannik Kruse Petersen,
partner på EQT Partners, chef för Mid Market Europe och investeringsrådgivare åt fonden.
Fonden har redan gjort fyra investeringar: Nederländska TransIP (största leverantören av
webbhosting-tjänster i Benelux), tyska Utimaco (global leverantör av cybersäkerhet och compliancelösningar), spanska Adamo (fiber- och telekomleverantör) och danska Fertin Pharma (världens största
oberoende utvecklare och tillverkare av medicinska tuggummin).
En viktig utgångspunkt för fonden är att dra nytta av EQT:s förmåga att kombinera djup
lokalkännedom med global närvaro och tillgång till expertis via EQT:s industriella nätverk.
”I Sverige tittar vi redan på en rad intressanta medelstora bolag som är redo att ta nästa steg i sin
utveckling. Med EQT får de inte bara tillgång till ett dedikerat lokalt team, utan också ett globalt
nätverk som kan stötta i steget mot internationella marknader. Ett bra exempel på hur EQT jobbar är
Musti ja Mirri, en finsk husdjurskedja som sedan EQT kom in 2014 lyckats expandera kraftigt i Norden
fördubblat antalet butiker genom bland annat köpen av Arken Zoo och Djurmagazinet och öppnandet
av nya butiker i Norge”, säger Johan Dettel, partner på EQT Partners och investeringsrådgivare åt
EQT Mid Market Europe.
”Det stora investerarintresset för fonden bekräftar det starka förtroendet för EQT:s förmåga att skapa
värde för både investerare och samhället i stort. Runt 80 procent av investerarna har tidigare gått in i
andra EQT-fonder, vilket också visar styrkan i EQT:s plattform med flera strategier”, säger Jussi
Saarinen, partner på EQT Partners och chef för Investor Relations.
EQT Mid Market Europe har en bred investerarbas bestående av pensionsfonder, försäkringsbolag
och fond-i-fond-aktörer som t.ex 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 och UBS Asset Management.
EQT Mid Market Europe-fonden är härmed stängd. Detta innebär att denna information inte på något
sätt bör behandlas som ett erbjudande, uppmaning till teckning, uppmaning till åtagande avseende
värdepapper, eller deltagande i någon typ av transaktion.

Kontakt
Jannik Kruse Petersen, partner på EQT Partners, chef för Mid Market Europe och
investeringsrådgivare till EQT Mid Market Europe, +45 33 181 249
Johan Dettel, partner på EQT Partners och investeringsrådgivare åt EQT Mid Market Europe, +46 8
506 553 50
EQT Press Office, +46 8 506 55 334, press@eqtpartners.com
Om EQT
EQT är ett ledande globalt private equity-bolag med cirka 36 miljarder euro i rest kapital fördelat på 23
fonder. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 19
miljarder euro och 110 000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar
tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position.
Om EQT Mid Market Europe
EQT Mid Market Europe är en fond på SEK 16 miljarder (EUR 1,6 miljarder) med fokus på majoritetsoch minoritetsinvesteringar i medelstora bolag i Norra Europa (Norden, Tyskland, Österrike, Schweiz
och Benelux) med god tillväxtpotential. Fonden söker investeringar i bolag i storleken SEK 1 miljard
(EUR 100 miljoner) till SEK 3 miljarder (EUR 300 miljoner). EQT Mid Market Europes
investeringsteam består av 37 rådgivare fördelade på sex kontor; Amsterdam, Helsingfors,
Köpenhamn, München, Oslo och Stockholm.
Mer info: www.eqtpartners.com

