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Investeringsbolaget Impilo etableras 
– med fokus på healthcare-sektorn  
Det Sverige-baserade investeringsbolaget Impilo har nu etablerats. Företaget 
har sektorexpertis inom läkemedel, medicinsk teknik, vårdtjänster samt 
hälsorelaterade verksamheter, inklusive förebyggande hälsovård, och leds av 
en partnergrupp med närmare åttio års erfarenhet av arbete med investeringar i 
Norden. I dag förfogar bolaget över ett kapital om drygt tre miljarder från 
nordiska och internationella investerare. 
 
– För oss handlar det om trovärdighet. Vi är baserade där vi verkar och investerar i 
bolag där vi som en stöttande och kravställande ägare kan hjälpa dem att utvecklas. 
De bolag som vi är med och äger kan bara ha framgång över tid om de samtidigt 
bidrar till att samhället utvecklas positivt, säger Fredrik Strömholm, grundare och 
partner med lång erfarenhet från bland annat Altor, Goldman Sachs och Nordic 
Capital. 
– Genom att vara en ägare som stöttar och ställer krav bidrar vi till framväxten av 
starka bolag inom den här sektorn. I det avseendet är den här branschen precis som 
andra. För oss är det inspirerande att få vara med och möta de stora utmaningarna 
som finns i det växande behovet av vård och hälsa, säger Fredrik Strömholm. 
 
Impilo har en innovativ och flexibel struktur som möjliggör både minoritets- och 
majoritetsägande, samt möjligheten att utveckla bolag utan en fast bortre tidshorisont. 
– Det främjar långsiktighet och tillväxt, såväl organisk som genom förvärv, säger 
Sören Mellstig, industriell partner och styrelseordförande i Impilo. Tidigare har Mellstig 
verkat som koncernchef i Gambro och ordförande i bland andra Aleris, Apotek Hjärtat, 
Ferrosan Medical Devices och Textilia, betydande riskkapitalägda verksamheter. 
Mellstig är idag också ordförande i Trelleborg, Ellevio och Cellavision. 
 
Tredje AP-fonden, TryghedsGruppen, och investerare rådgivna av Goldman Sachs 
Asset Management är några av Impilos investerare. 
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Impilos delägare har erfarenhet från förvärv och framgångsrik utveckling av bolag som 
Apotek Hjärtat, Ferrosan, Nycomed, Palodex och Ferrosan Medical Devices. Hans-
Christian Bödker-Jensen, med erfarenhet från bl.a. EQT, IndustriKapital, Altor och 
flera investeringar för danska entreprenörer, Jesper Eliasson, som varit sju år på 
IndustriKapital och tretton år på Altor, och Andreas Hiller som tidigare arbetat på 
Boston Consulting Group, 3i och Altor, är också medgrundare till och delägare i 
Impilo.  
– Vi känner varandra väl efter många år tillsammans och det har varit en bra 
utgångspunkt när vi sedan kompletterat vårt team, säger Strömholm om bolaget som 
idag har sju anställda.  
 
Sonja Gerde från Boston Consulting Group, Fredrik Holmström, senast vid XIO Group 
i London, och Gustav Lundgren från ABG Sundal Collier har startat hos Impilo under 
den senaste tiden. Under hösten förväntas upp till fyra ytterligare personer ansluta.  
 
För mer information 
Fredrik Strömholm, partner 
076-115 10 65 
fredrik.stromholm@impilo.se 
 
Impilo är ett investeringsföretag som är helt inriktat på investeringar i nordiska företag verksamma inom 
läkemedel, medicinsk teknik, vårdtjänster och andra hälsorelaterade verksamheter. Impilos utgångspunkt är 
att portföljbolagen måste bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling för att bli långsiktigt 
framgångsrika.  


