
 

 

 

SV Ventures Avslutar Starkt Första Halvår ’18 med Omsättningsrekord. 
Det nystartade corporate finance bolaget SV Ventures avslutade under det första halvåret 
transaktioner för över 100 miljoner kr inom den glödheta svenska techsektorn. 
 
SV Ventures AB (”SV” eller ”Bolaget”), en ledande corporate finance rådgivare till nordiska 
tech- och tillväxtbolag, avslutade nyligen första halvan av 2018 med omsättningsrekord, 
efter att framgångsrikt ha stängt flera stora affärer. Bolaget har under det första halvåret 
arbetat med flera bolag, däribland Instabox, Intrepid och Artificial Solutions. Totalt stängde 
SV under det första halvåret sex stycken transaktioner med privatpersoner, VC bolag, family 
offices och investmentbolag som motparter. 
 
Under samma period nådde Bolaget en omsättning på över fem miljoner kronor, med god 
lönsamhet. SV har därmed på kort tid tagit en ledande position som rådgivare till onoterade 
tech- och tillväxtbolag i Sverige. 
 
”Vi märker mycket tydligt en stark, tilltagande aptit för transaktioner inom techsektorn, både 
i Sverige och utomlands. Det fortsatta lågränteläget kombinerat med insikten att Sverige 
producerar världsledande techbolag, gör att allt fler investerare söker ökad exponering till 
onoterade tech- och tillväxtbolag. Transaktionsintensiteten på den svenska marknaden ökar 
också till följd av framgångsrika exits i svenska tech unicorns som Spotify och iZettle” 
 
”Vi är mycket stolta över vad vi lyckats prestera under första halvan av 2018. Efter en tid där 
vi med omsorg fokuserat på att bygga upp SVs varumärke och rekrytera nyckelpersoner, har 
vi påbörjat 2018 i högt tempo med ett stort antal avslutade affärer, vilket är ett tecken på att 
vår marknadsposition som ledande rådgivare inom segmentet befästs.” 
 
”Inför hösten har vi anlitats som rådgivare i flera spännande transaktioner och mot bakgrund 
av en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster, beslutat att stärka organisationen med 
ytterligare personal, däribland från Access Partners.” Säger Erik Arnetz, VD SV Ventures 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Erik Arnetz, VD SV Ventures, +46 70 792 76 18 
www.svventures.se 
 
Om SV Ventures 
SV Ventures är en corporate finance rådgivare till nordiska tech- och tillväxtbolag i samband 
med transaktioner på 10–200 miljoner kronor. SVs tjänster inkluderar rådgivning till bolag 
och investerare rörande kapitalanskaffningar (ECM och DCM), försäljning och förvärv av 
bolag (M&A) och secondaries (placings).  
 
Bolaget grundades 2017 och är idag en av Sveriges ledande rådgivare inom sitt segment, 
med ett team beståendes av personer med gedigen erfarenhet inom finansbranschen. Vår 
ambition är att agera rådgivare till marknadens främsta bolag i syfte att dessa ska nå sin fulla 
potential. 
 

http://www.svventures.se/

