
Altorin neljäs rahasto keräsi kaksi miljardia euroa
Altor on ennätysajassa sulkenut neljännen rahastonsa, Altor Fund IV:n, pääomasitoumuksien saavuttaessa tavoite- ja maksimisumman
kaksi miljardia euroa. Sijoittajien kiinnostus ylitti selvästi Altorin asettaman kahden miljardin euron maksimikoon rahastolle. Altor
keskittyy myös jatkossa tukemaan Pohjoismaisten keskisuurten yritysten kehittämistä sijoituksillaan. Uuden rahaston juridisena
kotipaikkana tulee olemaan Ruotsi.

Rahaston pääomat tulevat pääosin Altorin edellisiin rahastoihin sijoittaneilta tahoilta, mutta tämän lisäksi myös muutamia uusia
sijoittajia on kutsuttu mukaan. Suurimmat sijoittajaryhmät ovat amerikkalaisten yliopistojen sijoitusrahastot, hyväntekeväisyyssäätiöt
sekä eläkerahastot. Pohjoismaiset sijoittajat muodostavat 20 prosenttia pääomasitoumuksista ja sijoittajien joukkoon kuuluu johtavia
Pohjoismaisia instituutiosijoittajia kuten Skandia Liv, ATP ja Keva. 80 prosenttia pääomasitoumuksista tulee yhdysvaltalaisilta ja
kansainvälisiltä sijoittajilta.

Altorin aiemmat rahastot ovat tuottaneet yli 20 prosentin vuosittaista nettotuottoa sijoittajille. Kaikki kolme Altorin aiempaa rahastoa
ovat tuottojensa perusteella ensimmäisessä kvartiilissa vertailussa vastaavien sijoitusrahastojen kanssa ja Altor on ensimmäisellä sijalla
Prequinin tekemässä globaalissa pääomasijoitusrahastojen vertailussa.

“Viimeisen vuoden aikana Altor on myynyt neljä yritystä, joita olemme menestyksekkäästi kehittäneet yhteistyössä yrityksien toimivan
johdon kanssa. Sijoittajiemme saavuttamat tuotot ovat olleet erinomaisia, mutta yhtä tärkeätä on, että yritykset ovat saaneet hyvät
uudet omistajat, joiden kanssa he voivat jatkaa kasvuaan ja arvonluontia kaikille sidosryhmille.”, kommentoi Risto Siivonen, Altorin
Suomen toiminnoista vastaava osakas.

Uuden rahaston elinikä on 15 vuotta, joka on pitempi kuin pääomasijoitusrahastoilla yleensä. Myös Altorin edellisellä rahastolla oli sama
elinikä, ja Altorin rahastoissa on tällä hetkellä useita yrityksiä joita on omistettu noin 10 vuotta, mukaan lukien Lindorff ja Dustin.
Rahasto tulee keskittymään enemmistösijoituksiin keskisuuriin Pohjoismaisiin yrityksiin joiden liikevaihto on 50 ja 500 miljoonan euron
välillä. Rahaston laaja mandaatti mahdollistaa kuitenkin myös sijoitukset esimerkiksi vähemmistöomistuksiin, listattuihin yrityksiin sekä
erilaisiin velkainstrumentteihin. Riippumatta sijoituksen tyypistä, on tavoitteena aina rakentaa yrityksiä joista tulee toimialansa
maailmanlaajuisia johtajia. Rahaston arvonluonti syntyy tämän yrityskehityksen kautta.

Uuden rahaston juridinen kotipaikka tulee olemaan Ruotsi ja rahaston hoitaja on Ruotsin rahoitustarkastuksen reguloima vaihtoehtoinen
sijoitusrahasto (AIFM).

“Haluamme siirtyä eteenpäin keskusteluista verosuunnittelusta ja veroparatiisien myyteistä. Haluamme keskittyä kehittämään
yrityksiämme yhdessä menestyksekkäiden paikallisten yrittäjien ja yritysjohtajien kanssa.”, kommentoi Harald Mix, Altorin osakas.
”Pääomasijoittajien omistamat yritykset ovat suurempi osa kansantaloutta Pohjoismaissa kuin monessa muussa maassa. Suurempi
avoimuus ja paikallinen hallintorakenne tulevat toivottavasti lisäämään ymmärrystä ja hyväksyntää pääomasijoittamisesta
omistusmuotona.”

"Rahasto kerättiin alle kolmessa kuukaudessa, ja kysyntä sijoittajilta oli vahvinta mitä olemme nähneet 20 vuoden historiamme aikana.”,
kommentoi Laurence Zage, Managing Director Monument Groupilla, joka toimi Altorin neuvonantajana rahaston keräämisessä. “Tämä
osoittaa kuinka vahvaa tukea Altor nauttii sofistikoituneilta paikallisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta, joille Altor on luotettava,
läpinäkyvä ja yksi parhaiten performoivista sijoitusrahastoista heidän portfolioissaan maailmanlaajuisesti."

Uuden rahaston hallituksen puheenjohtajana toimii Hannu Ryöppönen ja hallituksen jäseninä Ulrika Werdelin, Hans Henrik Klouman ja
Cecilia Lager. Hannu Ryöppönen ja Ulrika Werdelin toimivat myös Altorin aiempien rahastojen hallituksissa. Uuden rahaston hallitus tuo
mukanaan laaja-alaista kokemusta Pohjoismaisesta liiketoiminta- ja regulaatioympäristöstä, mikä on erittäin arvokasta Pohjoismaisia
yrityksiä kehittävälle rahastonhoitajalle.
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Altorista

Altorin neljä rahastoa ovat keränneet yhteensä 5.8 miljardia euroa pääomasitoumuksia ja ovat sijoittaneet yli 40 yritykseen. Sijoitukset
on tehty pääasiassa Pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin ja tavoitteena on ollut luoda arvoa kasvun ja operatiivisten parannusten
kautta. Nykyisiin ja aiempiin Altorin sijoituksiin kuuluvat muun muassa Palodex, Dynapac, Elixia, Lindorff, Helly Hansen, Papyrus ja
Byggmax. www.altor.com

Lisää tietoa hallituksen jäsenistä löytyy osoitteesta www.altor.com


