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Pressmeddelande  

 

Stockholm, den 2 september 2019 

 

 

Investor AB stödjer intention att börsnotera EQT AB 

EQT har idag tillkännagivit sin intention att stärka balansräkningen genom 

börsintroduktion av EQT AB på Nasdaq Stockholm. Investor AB stödjer beslutet.  

 

Investor var med och grundade EQT 1994 och har sedan start också varit en viktig 

sponsor av EQT:s fonder. EQT har vuxit kraftigt under dessa 25 åren och är idag 

en ledande förvaltare av bland annat private equity- och infrastrukturfonder med 

totalt 19 aktiva fonder och 40 miljarder euro i förvaltat kapital.   

 

”Vi står bakom intention att börsintroducera EQT AB. En börsintroduktion ger EQT 

ytterligare möjligheter att växa och utveckla sin framgångsrika affärsmodell som 

bygger på industriellt värdeskapande. Vi kommer att kvarstå som långsiktig ägare 

då vi ser en attraktiv avkastningspotential”, säger Johan Forssell, Investors 

koncernchef och VD.  

  

Efter att EQT den 10 september 2018 kommunicerade sin avsikt att stärka sin 

balansräkning har Investor medverkat i renodlingen av EQT AB och i samband 

därmed har relationen mellan Investor och EQT förenklats. 

 

Renodlingen har medfört att substansen och intäkterna i EQT AB ökat och att 

bolaget erhåller 100 procent av förvaltningsavgifterna från fonderna samt 35 

procent av vinstdelningen (carried interest) i framtida fonder. Vidare har Investor 

ökat sitt ägande i bolaget från 19 till 23 procent. Därutöver kommer Investor att ha 

en möjlighet, men inte skyldighet, att investera upp till 3 procent i framtida resta 

fonder på så kallad carry free basis samt ha fortsatt rätt till viss del av 

vinstdelningen i fonder som Investor sedan tidigare har investerat i som sponsor. 

Det tidigare sponsoravtalet mellan EQT och Investor har avvecklats. Det var ett 
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tidsbegränsat avtal som innebar ett åtagande för Investor att investera som 

sponsor i resta fonder mot en rätt till viss del av vinstdelningen.   

 

I enlighet med vad EQT idag har kommunicerat är ambitionen att säkerställa en så 

kallad free float av aktien i EQT AB om cirka 20 procent. För att bidra till detta 

kommer Investor att pro-rata tillsammans med partners sälja en begränsad andel 

av sitt innehav i EQT AB i samband med börsintroduktionen. 

 

Investors engagemang i EQT är långsiktigt. Det totala engagemanget kommer 

även fortsättningsvis att utgöra ett eget affärsområde.  

 

 

 

 

 

För ytterligare information: 

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet 

070-550 3500 

viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com 

 

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig 

0735-21 21 30 

magnus.dalhammar@investorab.com 

 

 

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com 
 
Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av 
högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom 
styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi 
för att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav 
inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB. 
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