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Nordic Tech Fund: Ny riskkapitalfond öppnar upp för investeringar. 
 

Pressmeddelande 2021-10-13 

 

 

AIFM Group ("AIFM") har i samarbete med Nordic Tech Fund Group lanserat den svenska fonden Nordic 

Tech Fund - en riskkapitalfond som investerar i onoterade svenska techbolag. Fonden är noterad på NGM 

och riktar sig till dig som är intresserad av teknik och vill vara med och investera i svenska techbolag innan 

de blir allmänt kända genom notering eller av andra anledningar.  Nu öppnar fonden för teckning för nya 

och existerande investerare, exempelvis genom Nordnet. Idag finns nio bolag i portföljen och fonden har 

som mål att investera i ytterligare ett 20-tal bolag de närmaste åren. Därmed tillgängliggörs ett tillgångsslag 

som tidigare varit reserverat för förmögna affärsänglar och riskkapitalbolag. 

 

För mer information hur du investerar ser du på www.nordictechfund.se. 

 

Christian Björkman, VD för Nordic Tech Fund Group berättar: “Jag arbetade sedan sju år tillbaka på Almi 

Invest med deras investeringar och fick ett samtal från gänget bakom Entreprörskapital för ganska exakt 

ett år sedan.  Jag kände till deras verksamhet och visste att de var duktiga. När de berättade om sina 

planer om att skapa en noterad fond för alla som är intresserade av att investera i onoterade svenska 

techbolag lät det väldigt spännande! Med den erfarenheten jag hade från mitt håll såg jag otroliga 

möjligheter att skapa något nytt. Idag finns alldeles för få professionella och institutionella investerare i 

tidiga skeden i Sverige”. 

 

Om deras beslut att samarbeta med AIFM i detta projekt skriver Christian Björkman: 

”Vi hade sedan länge kontakt med gänget på AIFM och visste att de var rätt samarbetsparter. Deras 

gedigna erfarenhet av att managera fonder och höga servicenivå gjorde dem till en självklar partner som 

fondhotell. Samarbetet mellan Nordic Tech Fund och AIFM har fungerat mycket bra sedan start.”  

 

"Nordic Tech Fund är en nytänkande riskkapitalfond med en strategi och ett investeringsuniversum som 

skiljer sig från traditionella fonder och därmed tillgängliggörs ytterligare ett intressant 

investeringssegment för fondsparare i Sverige", säger Johan Björkholm, vice VD och ansvarig för 

affärsutveckling på AIFM Group. 

 

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och ett fondbolag som erbjuder en komplett värdekedja och 

infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group 

riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela 

Europa. 

 

För mer information om AIFM Group kontakta Jared Fein på jared.fein@aifmgroup.com eller +46 73-537 

44 52. 
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