
 

 

 

 

EQT befäster global position som investerare och ägare med fond på över 100 

miljarder kronor 

 

• EQT stänger fonden EQT VIII på hard cap om EUR 10,75 miljarder, motsvarande cirka 107 

miljarder kronor 

 

• Starkt stöd för EQT:s investerings- och ägarstrategi – att framtidssäkra och utveckla högkvalitativa 

företag med tillväxtpotential  

 

• EQT VIII lanserades i september 2017 – rest på mindre än sex månader 

 

EQT meddelar att EQT VIII (eller ”fonden”), den åttonde fonden inom Equity-investeringsstrategin, 

idag har stängt på hard cap om EUR 10,75 miljarder, motsvarande cirka 107 miljarder kronor.  

 

Efterfrågan hos både befintliga och nya investerare har varit stark och cirka 70 procent av kapitalet i 

EQT VIII kommer från investerare i den föregående Equity-fonden, EQT VII. 

 

"Det stora intresset för EQT VIII bekräftar stödet för EQT:s investerings- och ägarstrategi. Vi är stolta 

över investerarnas förtroende och vårt fokus är att hitta bra företag med stark utvecklingspotential. 

EQT strävar efter att skapa långsiktigt och hållbart värde genom att transformera och förbättra bolag, 

tillsammans med EQT:s industriella nätverk och investeringsrådgivarna på EQT Partners", säger Per 

Franzén, chef för EQT Equity:s rådgivningsteam i Stockholm och partner på EQT Partners. 

 

EQT VIII har samma investeringsstrategi som tidigare EQT Equity-fonder. Dessa fonder har lång 

erfarenhet av att framtidssäkra företag och portföljbolagen har i genomsnitt ökat omsättningen med tio 

procent och resultatet med tretton procent årligen under dessa fonders ägarperiod. EQT VIII kommer 

att investera i och utveckla högkvalitativa företag med stark tillväxtpotential med hjälp av EQT:s aktiva 

ägarmodell, globala plattform och expertis inom bland annat digitalisering. Kombinationen av 

sektorfokus och lokal närvaro är en viktig utgångspunkt för att utforska investeringsmöjligheter i EQT 

VIII:s marknader. EQT VIII söker primärt investeringsmöjligheter i norra Europa inom sektorerna 

hälso- och sjukvård, teknologi, media och telekom samt tjänstesektorn. 

 

Thomas von Koch, VD på EQT Partners, fortsätter: ”EQT VIII är en viktig milstolpe i vår långsiktiga 

strategi, att bli en ledande global investeringsfirma. Ambitionen är att EQT VIII ska vara den allra 

bästa ägaren av företag som är redo för tillväxt och samtidigt vara en ansvarsfull aktör i de marknader 

där vi är aktiva. Det är helt i linje med EQT:s vision; att vara den mest ansedda investeraren och 

ägaren.” 

Kapitalanskaffningen för EQT VIII sköttes av EQT Partners avdelning för Investor Relations. Jussi 

Saarinen, partner och chef för Investor Relations, säger: ”Vi är tacksamma för visat förtroende och 

stolta över den höga kvaliteten på fondens investerare.” 
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EQT VIII har en bred och global investerarbas bestående av pensionsfonder, försäkringsbolag och 

fond-i-fond-aktörer som till exempel AP2, AP6, Ardian, Argentum, CNP Assurances, Daido Life 

Insurance Company, The Dai-ichi Life Insurance Company, Danske Bank Wealth Management, Elo, 

Fubon Life Insurance Company, GIC, GoldPoint Partners, HarbourVest Partners, Harel Insurance, 

Ilmarinen, Keva, The Andrew W. Mellon Foundation, Nan Shan Life Insurance Company, The New 

York City Retirement Systems, Northwestern Mutual Life Insurance, P+, Partners Group, PFA 

Pension, Sampension, Signal Iduna, Teacher Retirement System of Texas, Teachers’ Retirement 

System of the State of Illinois, TryghedsGruppen, Universities Superannuation Scheme och Varma. 

Kontakt: 

Per Franzén, chef för EQT Equity:s rådgivningsteam i Stockholm och partner på EQT Partners, +46 8 

506 55 448 

EQT presskontakt, + 46 8 506 55 334 

 

Om EQT 

EQT är en ledande global investeringsfirma med cirka EUR 49 miljarder i rest kapital fördelat på 26 

fonder. EQT:s fonder äger portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 

SEK 190 miljarder och 110 000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå hållbar 

tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande positioner. 

 

EQT:s Equity-fonder äger bland annat Anticimex, Bluestep Bank, Eton, IFS och Piab. Tidigare innehav 

inkluderar AcadeMedia, Com Hem och Scandic. 

 

Mer information: www.eqtpartners.com  

 

Om EQT VIII 

EQT VIII är en fond på EUR 10,75 miljarder med fokus på primärt majoritetsinvesteringar i företag 

med ledande marknadspositioner och god tillväxtpotential, starkt kassaflöde och högkvalitativ ledning. 

EQT VIII söker investeringar i storleken mellan EUR 150 miljoner till EUR 1 miljard med fokus på norra 

Europa inom sektorerna hälso- och sjukvård, teknologi, media- och telekommunikation samt 

tjänstebolag. 

 

Fonden EQT VIII är härmed stängd. Detta innebär att denna information inte på något sätt bör 

behandlas som ett erbjudande, uppmaning till teckning, uppmaning till åtagande avseende 

värdepapper, eller deltagande i någon typ av transaktion. 

 

This press release is a translation of the original in English and for information purposes only. In case 

of a discrepancy, the English language version shall prevail. 

 

http://www.eqtpartners.com/

