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EQT keräsi 1,6 miljardin rahaston, joka sijoittaa keskisuuriin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin – mahdollisuuksia myös suomalaisille
kasvuyrityksille
•

EQT Mid Market Europe -rahaston varainhankinta tuotti 1,6 miljardia euroa.

•

EQT:n teollinen lähestymistapa ja investointistrategiat saivat jälleen vahvan tuen kattavalta
joukolta kansainvälisiä sijoittajia.

•

Rahasto vahvistaa EQT:n johtavaa asemaa Pohjois-Euroopassa. Alueen markkinoilla on laajat
mahdollisuudet tehdä sijoituksia, jotka luovat vahvaa teollista lisäarvoa keskisuurille yrityksille.

EQT:n Mid Market Europe -rahaston varainhankinta päättyi tänään tulokseen 1,6 miljardia euroa.
Rahasto sijoittaa pohjoiseurooppalaisiin korkealaatuisiin, keskisuuriin yrityksiin, joilla on vahva
markkina-asema ja kasvupotentiaalia. Rahasto on loistava esimerkki EQT:n kyvystä yhdistää globaalit
tuotteet ja lokaalit palvelut asiantuntijoidensa ja toimistoverkostonsa avulla.
"Tutkimme tälläkin hetkellä useampaa mielenkiintoista suomalaista yritystä. EQT on omistamisen
ammattilainen, joka auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja kehittymään entistä paremmiksi. Tämä
vaatii ennen kaikkea vahvan paikallistuntemuksen yhdistettynä maailmanluokan
resursseihin. Autamme yrityksiä rakentamaan kasvupolkuja myös kansainvälisille
markkinoille. Tavoitteenamme on jättää yritykset aina vahvempaan asemaan, kuin ennen
omistuskauttamme", Vesa Koskinen EQT:n rahastojen neuvonantajana toimivan EQT Partnersin
osakas ja Suomen maajohtaja.
“Uskomme, että Pohjois-Eurooppa on yksi houkuttelevimmista alueista yksityisille pääomasijoituksille.
EQT:lla on alueelta paljon kokemusta ja johtava markkina-asema. Rahasto vahvistaa EQT:n asemaa
segmentissä ja tarjoaa korkealaatuisille, keskisuurille yrityksille mahdollisuuden kehittyä vahvemmiksi
ja luoda kestävää liiketoimintaa”, sanoo Jannik Kruse Petersen, EQT Partnersin osakas ja Mid
Market Europe -rahaston johtaja ja sijoitusneuvonantaja.
Rahasto on sopinut jo neljästä sijoituksesta: TransIP (Hollantilainen Benelux-maiden suurin
yksityishenkilöille palveluja tarjoava palvelinoperaattori), Utimaco (saksalainen, globaalisti toimiva
verkkoturvallisuuteen ja -säädöksiin liittyvien palveluiden tarjoaja), Adamo (espanjalainen optisten
valokuitujen palvelutarjoaja) ja Fertin Pharma (tanskalainen, maailman suurin itsenäinen
lääkinnällisten purukumien kehittäjä ja tuottaja).
”EQT:n teollinen lähestymistapa ja kyky luoda lisäarvoa niin sijoittajille kuin yhteiskunnalle saivat

jälleen vahvan tuen sijoittajilta. Noin 80 prosenttia sitoumuksista tuli EQT:n rahastoihin aiemmin
sijoittaneilta tahoilta. Tämä vahvistaa EQT:n asemaa integroitujen, vaihtoehtoisten instrumenttien
tarjoajana ja kyvystä houkutella uutta pääomaa”, sanoo Jussi Saarinen, EQT Partnersin
sijoittajasuhdejohtaja ja osakas.
EQT Mid Market Europe -rahastoon ovat sijoittaneet useat tunnetut kansainväliset institutionaaliset
sijoittajat kuten 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
ja UBS Global Asset Management.
Rahaston varainkeruu on nyt päättynyt. Edellä mainittua ei tule pitää tarjouksena tai pyrkimyksenä
saada tilauksia tai sitoumuksia mihinkään arvopapereihin tai osakkuuksiin tai muuhun liiketoimeen.
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EQT on kansainvälinen vastuullinen sijoittaja ja omistaja. EQT:n rahastoihin on sijoitettu noin 36
miljardia euroa. EQT teki ensimmäisen sijoituksensa Suomeen vuonna 1996 ja toimisto Helsinkiin
perustettiin vuonna 1999. EQT:n rahastot ovat tähän päivään mennessä sijoittaneet suomalaisiin
yhtiöihin noin 1,7 miljardia euroa ja EQT:n nykyiset omistusyhtiöt työllistävät Suomessa yhteensä yli
10 000 ihmistä. EQT:n nykyisiä omistuksia Suomessa ovat Terveystalo, Musti & Mirri ja Touhula. EQT
on vastuullinen ja pitkäjänteinen omistaja, joka on sitoutunut omistamiensa yhtiöiden kehittämiseen
laajaa teollisten neuvonantajien verkostoaan hyödyntäen. EQT:n missio on säilynyt vuosikymmenten
ajan samana – EQT sijoittaa hyviin yhtiöihin auttaakseen niitä kehittymään erinomaisiksi ja
vastuullisiksi yrityksiksi.
EQT Mid Market Europe on 1,6 miljardin rahasto, joka tavoittelee määräysvaltaa kohdeyrityksissä
yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Rahaston tavoitteena on sijoittaa Pohjois-Euroopassa
(Pohjoismaat, DACH- ja Benelux-maat) keskisuuriin yrityksiin, joilla on vahva kasvupotentiaali, ja
joiden arvo on 100 ja 300 miljoonan euron välillä. EQT Mid Market Europe -rahaston
sijoitusneuvonanto-tiimiin kuuluu 37 ammattilaista, jotka työskentelevät Amsterdamissa,
Kööpenhaminassa, Helsingissä, Munchenissa, Oslossa ja Tukholmassa.

