
 

 

HADEAN VENTURES TAR IN 90 MEUR I FÖRSTA STÄNGNING AV ANDRA FONDEN 

 

Stockholm, 27 september 2021. 

- Hadean Capital II lanserades till följd av en stark prestation från första fonden, Hadean Capital I 

- Första stängning gjordes på 90 MEUR vilket överstiger den totala storleken av fond I 

- Starkt stöd av ledande privata och institutionella investerare i Europa och USA 

 

Hadean Ventures, en europeisk life science fondförvaltare, tillkännagav idag den första stängningen 

av Hadean Capital II på 90 miljoner euro, vilket överstiger den totala storleken av första fonden, 

Hadean Capital I. Lanseringen kommer till följd av starka resultat från Hadean Capital I, inklusive 

försäljning av Themis Bioscience GmbH till MSD/Merck. 

Hadean Capital II kommer att investera i linje med Hadean Capital I: s strategi, med fokus på unga 

företag inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och digital hälsa. Det geografiska 

fokuset kommer främst att ligga på europeiska företag, med särskild uppmärksamhet på områden 

som betraktas som ”under-ventured”, såsom Norden och vissa regioner i DACH. 

Hadean Capital II stöds av över 30 privata och institutionella investerare inklusive OPF, Saminvest, 

Argentum och Investinor. 

Ingrid Teigland Akay, MD MBA, Managing Partner, kommenterade: ”Det är ett nöje att välkomna nya 

och återkommande investerare till Hadean Capital II, och vi är väldigt nöjda med att Saminvest även 

investerar i vår andra fond. Vi är glada att kunna fortsätta stödja unga företag och grundare som 

ämnar att driva genombrott inom medicinsk innovation till marknaden. ” 

Walter Stockinger, PhD, Managing Partner, tillade: ”Vi är glada att se strategin vi lade fram för vår 

första fond leverera och vi är övertygade om att vårt växande lag av skickliga individer med diverse 

bakgrund och kompetens kommer att kunna dra nytta av den outnyttjade potential vi ser i det 

europeiska life science ekosystemet. ” 

”Vi är mycket nöjda över att kunna stödja etableringen av Hadean Ventures andra fond. Detta är 

Saminvests första investering i en andragenerationsfond och visar på betydelsen att långsiktigt 

stärka eko-systemet” kommenterar Peder Hasslev, vd på Saminvest. 

  

Om Hadean Ventures 



Hadean Ventures är en life science fondförvaltare som investerar i företag över hela Europa. 

Fonderna backas upp av ledande privata och institutionella investerare. Hadean Ventures har kontor 

i Oslo och Stockholm och samarbetar med akademiska institutioner i världsklass samt nystartade 

start-up hubbar i flera regioner. 
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