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Vd-kommentar - tredje kvartalet 2021

EQT bygger vidare på sin tematiska investeringsstrategi och vi var 
fortsatt aktiva på en stark marknad under tredje kvartalet, med 
ett flertal aviserade investeringar och avyttringar. Vi fortsätter att 
implementera framtidssäkrande åtgärder i våra portföljbolag, och 
i kombination med starka marknadsförhållanden utvecklas värde-
ringarna i alla nyckelfonder väl.

Vi tar också ytterligare steg för att framtidssäkra EQT AB. Under 
tredje kvartalet ökade vi investeringarna i vår verksamhetsplattform 
för att hantera vår snabba tillväxt. Vi har implementerat en revide-
ring av lock-up-strukturen för EQT AB:s Partners för att proaktivt 
hantera ett antal utmaningar som vi identifierade. Som en del av 
revideringen har vi nästan dubblerat lock-up-perioden för EQT 
AB:s Partners. Samtidigt som vi förlänger lock-up-perioden till att 
slutgiltigt löpa ut nio år efter EQT:s börsnotering, fick Partners också 
sälja mindre än hälften av de aktier som skulle ha frigjorts nästa år. 
Femtio procent av nettolikviden kommer att återinvesteras i EQT:s 
fonder. Vi stärker därmed gemensamma intressen med EQT:s kunder 
och säkerställer ett bättre ägarramverk, tillsammans med en mer 
diversifierad aktieägarbas och förbättrad aktielikviditet. Under 
perioden efter aktieförsäljningen har likviditeten förhöjts, till mer än 
två gånger den dagliga volymen tidigare i år (Bloomberg).

EQT:s kapitalanskaffning fortsätter med positivt momentum. Den 
nyligen lanserade fonden EQT Future representerar en ny tillgångs-
klass – en fond med längre ägarhorisont som syftar till att driva en 

hållbar transformation av bolag. Vi kommer att tillämpa vår aktiva 
ägarstrategi för att driva positiv påverkan i större skala, i kombina-
tion med en attraktiv riskjusterad avkastning. Inom kort kommer 
vi att komplettera detta med en fond med längre ägarhorisont 
fokuserad på infrastruktur. Parallellt så förbereder vi oss för nästa 
generations fonder, till att börja med EQT X och Ventures III.

Vår agenda för positiv påverkan är starkt kopplad till klimatföränd-
ringarna, och jag är stolt över att EQT är den första aktören på den 
privata investeringsmarknaden att sätta vetenskapligt förankrade 
klimatmål. Vi har formaliserat våra mål för minskade utsläpp av 
växthusgaser med en maximal ökning om 1,5°C i linje med Paris-
avtalet. EQT har en unik position för att ta en aktiv roll i arbetet med 
klimatförändringarna och vi är fokuserade på att bekämpa dem på 
bred front genom hela EQT:s ekosystem och i portföljbolagen. Att 
sätta vetenskapligt förankrade klimatmål är ett viktigt steg på vägen.

Vi ser potentiell motvind för den globala ekonomin relaterat till fakto rer 
som högre energipriser, stigande inflation och högre räntor samt 
ansträngda leverantörskedjor. Vi upplever också en hög konkurrens  
om högkvalitativa tillgångar. Samtidigt har EQT en attraktiv pipeline 
av investeringar som sträcker sig över alla strategier och geografiska 
områden, med en stabil plattform för fortsatt tillväxt.

Christian Sinding,  
Vd och Managing Partner

Framtidssäkrar för tillväxt 
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Översikt för perioden

Framtidssäkrar för tillväxt
Händelser för jul–sep 2021 (jul–sep 2020)

Strategiska
 ■ EQT blev den första aktören på den privata investeringsmarknaden att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål (SBT) och 
formaliserade därmed sitt mål för minskade utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet
 ■ Officiell lansering av kapitalanskaffning för EQT Future – EQT:s impact-drivna fond med längre ägarhorisont

Kapitalanskaffning
 ■ Förvaltade tillgångar (AUM) om EUR 70,3 miljarder per den 30 september 2021
 ■ Kapitalanskaffningen inom EQT Infrastructure V är i allt väsentligt slutförd och en slutlig stängning förväntas under fjärde kvartalet
 ■ Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT Growth och initierades för EQT Future och EQT Exeter Industrial Core-Plus Fund IV 
 ■ Förberedelser för EQT X, EQT Ventures III och en core infrastruktur-strategi har inletts

Investeringsaktivitet 
 ■ EQT-fondernas totala investeringar under kvartalet uppgick till EUR 7,7 miljarder
 ■ Investeringar offentliggjorda under kvartalet omfattar Parexel (EQT IX), Meine Radiologie, Blikk, Cypress Creek Renewables och 
Covanta Holding Corporation (EQT Infrastructure V) samt Storytel (EQT Public Value)
 ■ Investeringsgraden i nyckelfonder per den 30 september 2021, exklusive händelser efter periodens utgång: 

– EQT IX: 65-70%

– EQT Infrastructure V: 60-65%

Avyttringsaktivitet
 ■ Totala bruttoavyttringar under kvartalet uppgick till EUR 4,9 miljarder
 ■ Bland avyttringarna återfinns Aldevron, Igenomix och Azelis (EQT VIII), Utimaco (EQT MMEU), Zemax (EQT MMUS), Reworks 
(EQT Ventures) och DELTA Fiber (EQT Infrastructure III)

 

80

60

40

20

0

Förvaltade tillgångar (AUM)

sep-2020 sep-2021

46,5
70,3

EUR Mdr

20

15

10

5

0

EQT-fondernas totala investeringar

19,6

Q4 2020 - Q3 2021
(Senaste tolv månader)

Q4 2019 - Q3 2020
(Tolv månader)

EUR Mdr

7,7

16

12

8

4

0

4,9
16,0

4,2

Q4 2020 - Q3 2021
(Senaste tolv månader)

Q4 2019 - Q3 2020
(Tolv månader)

Totala värdet EQT-fondernas avyttringar (brutto)

EUR Mdr

11,1

Q4 – Q2
Q3

Q4 – Q2
Q3

11,9
8,7



 EQT AB (publ) Kvartalsredogörelse Q3 2021

4

Översikt för perioden

 ■ Investeringsgraden i nyckelfonder per den 20 
october 2021 uppgick till 65-70% i EQT IX och 
60-65% i EQT Infrastructure V
 ■ Avyttringar efter rapportperioden inkluderar 
försäljningen av Adamo (EQT MMEU) och VFS 
Global (EQT VII)

Händelser efter periodens utgång

Värdeskapande

Enligt plan Över plan

EQT VI
EQT IX

EQT Infrastructure II 
EQT Infrastructure IV 
EQT Infrastructure V

EQT Infrastructure III 

EQT VII
EQT VIII

Private  
Capital

Real 
Assets

Händelser under det tredje kvartalet 2021

Värdeskapande
 ■ EQT VIII MOIC (brutto) ökade från 2,1x till 2,6x under kvartalet, till följd av ett starkt värdeskapande och en rad avyttringar. Det 
förväntade värdeskapandet (MOIC brutto) för EQT VIII beskrivs nu som ”Över plan”
 ■ EQT Infrastructure III och EQT VII fortsatte att utvecklas ”Över plan” och alla andra nyckelfonder i Private Capital och Real Assets 
förblir per den 30 september 2021 ”Enligt plan”

Medarbetare & Hållbarhet
 ■ Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), ökade under perioden med 85 personer 
och uppgick till 1 089 (710), varav 1 016 (657) var FTEs
 ■ EQT stärkte sitt hållbarhetsteam med utnämningarna av Bahare Haghshenas som Global Head of Sustainable Transformation 
och Sophie Walker som Head of Sustainability för EQT:s affärssegment Private Capital
 ■ EQT aviserade tillsättningen av Tetsuro Onitsuka och Masahiko Kato som Head of Private Equity Advisory Team Japan respektive 
Head of Infrastructure Advisory Team Japan

Övriga 
 ■ För att fortsätta att framtidssäkra EQT förväntas ytterligare investeringar göras i plattformen under de närmaste kvartalen. 
Detta inkluderar nyanställningar inom Client Relations och Capital Raising, Tech, Fund Operations och EQT:s affärssegment
 ■ EQT AB meddelade att bolaget har förlängt lock-up-perioden från börsnoteringen för EQT AB:s Partners, samtidigt som lock-
up:en delvis frigjorts, vilket därmed nästan fördubblat lock-up-perioden, med det slutliga frigörandet förlängt till 2026 och till 
2028 för de mest seniora EQT AB Partners. EQT AB:s Partners har förbundit sig att återinvestera 50 procent av nettolikviden från 
lock-up-frigörandet i EQT-fonder
 ■ Finansinspektionen öppnade en utredning av EQT AB som avser hanteringen av information i samband med revideringen av 
lock-up-strukturen, och mer specifikt, tidpunkten för offentliggörandet

Händelser under de senaste tolv månaderna

Jämfört med löpande tolv månader till och med september 2020
 ■ Totala fondinvesteringar om EUR 19,6 miljarder (EUR 8,7 miljarder)
 ■ Totala bruttoavyttringar i EQT-fonder uppgick till EUR 16,0 miljarder (EUR 4,2 miljarder)
 ■ Förvaltade tillgångar (AUM) om EUR 70,3 miljarder (EUR 46,5 miljarder) per den 30 september 2021
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Per den 30 september 2021

Förvaltade tillgångar (AUM)

AUM per segment (EUR Mdr) Private Capital Real Assets Totalt

Per den 30 juni 2021 33,9 37,4 71,3

Inflöden (brutto) 0,8 0,9 1,7

Step-downs (0,7) - (0,7)

Avyttringar (1,3) (1,0) (2,4)

Valutaeffekter och övrigt 0,1 0,3 0,4

Per den 30 september 2021 32,8 37,6 70,3

Sedan 30 juni 2021 (3,2%) 0,5% (1,3%)

AUM per segment (EUR Mdr) Private Capital Real Assets Totalt

Per den 30 september 2020 32,1 14,4 46,5

Inflöden (brutto)* 4,5 28,3 32,8

Step-downs (0,9) (3,9) (4,7)

Avyttringar (3,2) (1,8) (5,0)

Valutaeffekter och övrigt 0,3 0,5 0,8

Per den 30 september 2021 32,8 37,6 70,3

Sedan 30 september 2020 2,2% 161,1% 51,4%

Obs: Eventuell investeringsaktivitet i ovan tabeller (del av inflöden (brutto) och/eller avyttringar) utgår från dess effekt på 
avgiftsgenererande AUM. Transaktioner under perioden utgår därmed från återstående eller realiserad kostnad, tidpunkt för 
slutförande (closing) samt enbart i de fonder där förvaltningsavgifter utgår från nettoinvesterat kapital. 
*Inflöden (brutto) om EUR 9,0 miljarder av Exeters AUM per tidpunkten för sammanslagningen. 

(EUR Mdr)
Start-  
datum AUM

Kapitalå-
taganden

Kostnad investeringar Värde investeringar MOIC 
(brutto) Totalt Realiserad Orealiserad Totalt Realiserad Orealiserad

Private Capital

EQT VI jun-11 0,9 4,8 4,5 3,6 0,9 11,1 8,8 2,3 2,5x

EQT VII jul-15 3,8 6,9 6,0 2,4 3,6 16,3 8,8 7,5 2,7x

EQT VIII maj-18 7,6 10,9 8,3 0,9 7,4 21,5 2,8 18,7 2,6x

EQT IX jul-20 15,6 15,6 8,2 - 8,2 10,9 - 10,9 1,3x

Real Assets    

EQT Infrastructure II okt-12 0,3 1,9 1,7 1,4 0,3 3,6 3,2 0,4 2,1x

EQT Infrastructure III nov-16 3,5 4,0 3,5 0,0 3,5 7,3 0,1 7,2 2,1x

EQT Infrastructure IV nov-18 6,3 9,1 6,4 0,3 6,1 8,3 0,4 7,9 1,3x

EQT Infrastructure V aug-20 15,5 15,5 4,8 - 4,8 5,0 - 5,0 1,0x

Övriga 16,7 13,2 25,4

Totalt 70,3 56,5 109,2
Obs: Kostnad och värde av investeringar utgår enbart från slutförda (closed) transaktioner per rapporteringsdagen.

(EUR Mdr)
MOIC (brutto) 

31 dec 2020 
MOIC (brutto) 

31 mar 2021 
MOIC (brutto) 

30 jun 2021
MOIC (brutto) 

30 sep 2021
Förväntad MOIC (brutto)  

30 sep 2021 

Private Capital

EQT VI 2,4x 2,4x 2,5x 2,5x Enligt plan

EQT VII 2,3x 2,5x 2,6x 2,7x Över plan

EQT VIII 1,4x 1,6x 2,1x 2,6x Över plan

EQT IX 1,2x 1,1x 1,1x 1,3x Enligt plan

 
Real Assets     
EQT Infrastructure II 2,0x 2,0x 2,1x 2,1x Enligt plan

EQT Infrastructure III 1,8x 1,9x 2,0x 2,1x Över plan

EQT Infrastructure IV 1,1x 1,2x 1,2x 1,3x Enligt plan

EQT Infrastructure V 1,0x 1,0x 1,0x 1,0x Enligt plan

Obs: Data för nuvarande MOIC (brutto) reflekterar enbart slutförda (closed) investeringar och avyttringar. För fonder inom 
Private Equity (del av segmentet Private Capital) motsvarar ”Enligt plan” förväntad MOIC (brutto) mellan 2,0x och 2,5x. För 
fonder inom Infrastructure (del av segmentet Real Assets) motsvarar ”Enligt plan” förväntad MOIC (brutto) mellan 1,7x och 2,2x.

Utvecklingen under det tredje kvartalet 2021 Utvecklingen under de senaste tolv månaderna

Bruttoutveckling i EQT-nyckelfonder

Nyckeltal
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Definitioner
Aktiva fonder
Fonder som vid tillfället investerar eller fortsatt innehåller orealiserade 
investeringar
AUM
Förvaltat kapital (“AUM”) motsvarar totala tillgångar och åtaganden 
från fondivesterare vilket utgör basen för EQT AB-koncernens 
förvaltningsavgifter. Hela koncernens AUM är avgiftsgenererande
Avyttringar
Investeringskostnad för realiserade investeringar (Realiserad kostnad) 
från en EQT-fond
Avyttringar (brutto) 
Värdet av realiserade investeringar (Realiserat värde) från en EQT-fond
EQT
Där begreppet används för sig är det en övergripande term som 
beroende på sammanhanget kan avse EQT AB-koncernen, SEP Holdings-
koncernen och/eller EQT-fonderna
EQT AB-koncernen eller Koncernen
EQT AB och/eller något av dess direkta eller indirekta dotterbolag 
(exkl. EQT-fonderna och dess portföljbolag)
Fondstorlek
Totala kapitalåtaganden för en specifik fond
FTE
Antalet heltidsekvivalent personal som erhåller lön från EQT AB-koncernen
FTE+
Antalet heltidsekvivalent personal inklusive kontrakterade konsulter 
som arbetar för EQT AB-koncernen
Förväntad MOIC (brutto) (Multiple of Invested Capital)
En fonds förväntan på slutgiltig MOIC (brutto), då fonden är fullt 
realiserad, utifrån det nuvarande uppskattade totala värdet och 
kostnad av dess investeringar vid tidpunkt för realisering

Inflöden (brutto)
Nya åtaganden genom kapitalanskaffning eller ytterligare investeringar 
i fonder där förvaltningsavgifter utgår från investerat nettokapital
Investerat nettokapital
Totala kostnaden för orealiserade investeringar (Återstående kostnad). 
Förvaltningsavgiften utgår normalt från investerat nettokapital efter 
åtagandeperioden / investeringsperioden
Investeringar
Ingångna (signed) investeringar av en EQT-fond
Investeringsnivå / % investerad
Anger andel av en fonds totala kapitalåtaganden som har utnyttjats. 
Beräknat som summan av (i) genomförda (closed) och/eller 
överenskomna investeringar, inklusive annonserade publika bud, (ii) 
eventuella tilläggsköpeskillingar och/eller köpeskillingsjusteringar och 
(iii) avdrag för förväntade syndikeringar, som en procent av en fonds 
totala kapitalåtaganden
Kapitalåtaganden
Det totala belopp som fondinvesterare åtar sig att tillskjuta till en fond 
under en bestämd tidsperiod
MOIC (brutto) 
Totalt värde av investeringar dividerat med totala kostnaden för 
investeringar
Mål för MOIC (brutto)
Mått som används i kapitalanskaffning för en fonds mål för avkastning 
på dess investeringar baserat på MOIC (brutto)
Nuvarande MOIC (brutto)
En fonds MOIC (brutto) beräknat utifrån nuvarande totala värde och 
kostnad av dess underliggande investeringar
Nyckelfonder
Fonder med kapitalåtaganden motsvarande mer än 5% av totala 
kaptalåtaganden i aktiva fonder, respektive, såväl som EQT 
Infrastructure II

Private Capital
Affärssegment bestående av affärslinjerna Private Equity, Ventures, 
Growth och Public Value
Real Assets
Affärssegment bestående av affärslinjerna Infrastructure och EQT Exeter
Realiserat värde / (Realiserad kostnad)
Värde (kostnad) av en investering, eller delar av en investering, som vid 
tidpunkten har realiserats
Realiseringsperioden
Fas i en fonds livscykel efter åtagandeperioden / investeringsperioden 
i vilken de flesta av en fonds investeringar realiseras. 
Förvaltningsavgiften utgår normalt från investerat nettokapital under 
denna period
Startdatum
En fonds startdatum utgår från det tidigare av tidpunkten för den 
första investeringen eller dagen då förvaltningsavgifter berättigas från 
fondinvesterare
Step-down
Step-downs i AUM sker typiskt sett i slutet av fondens 
investeringsperiod, eller när efterföljande fond börjar investera. 
Förvaltningsavgift utgår normalt från investerat nettokapital efter det 
att en fond genomgått step-down
Åtagandeperiod / Investeringsperiod
Första fasen av en fonds livscykel efter kapitalanskaffning, i 
vilken merparten av kapitalåtaganden investeras i portföljbolag. 
Förvaltningsavgiften utgår normalt från totala kapitalåtaganden under 
denna period
Återstående värde / (återstående kostnad)
Värde (kostnad) av en investering, eller delar av en investering, som vid 
tidpunkten ägs av EQT-fonderna

Definitioner
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Övriga upplysningar

Revisorns granskning

Denna kvartalsredogörelse har inte varit föremål för gransk-
ning av EQT AB:s revisorer.

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, 
för offentliggörande den 20 october 2021 kl. 07.30 CEST.

Kontakter

Kim Henriksson
CFO
+46 8 506 55 300  
kim.henriksson@eqtpartners.com

Olof Svensson
Head of Shareholder Relations  
+46 72 989 09 15  
olof.svensson@eqtpartners.com

Nina Nornholm
Head of Communications
+46 70 855 03 56  
nina.nornholm@eqtpartners.com

Finansiell kalender

 Bokslutskommuniké
  Januari–december 2021  19 januari 2022

 Årsredovisning 2021 29-31 mars 2022

 Kvartalsredogörelse
  Januari–mars 2022  26 april 2022

 Årsstämma 2022
  Stockholm 1 juni 2022

 Halvårsrapport 2022
  Januari–juni 2022  14 juli 2022

 Kvartalsredogörelse
  Juli–september 2022  18 oktober 2022
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Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som 
fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv 
och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och 
attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer 
och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT 
är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden 
i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett 
företags utveckling, från start-up till mogna faser. EQT har idag 
mer än EUR 70 miljarder i förvaltat kapital i 27 aktiva fonder 
inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt 
och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt 
förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT 
förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som 
investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra 
bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan 
med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och 
indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och 
juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders 
fondförvaltare. EQT har kontor i 24 länder i Europa, Asien-
Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika, och omkring     
1 100 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com

Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

Våra värderingar
Vad vi står för

Högpresterande
Respektfull

Entreprenöriell
Informell

Transparent

Syfte
Varför vi existerar 

För att framtidssäkra företag  
och ha en positiv påverkan.

Vision
Vad vi strävar efter

Att vara den mest 
välrenommerade investeraren 

och ägaren.

Uppdrag
Vad vi gör och hur

Med den bästa talangen och det bästa nätverket runt om i 
världen använder EQT en tematisk investeringsstrategi och 

en tydlig metod för värdeskapande för att framtidssäkra 
företag, skapa stark avkastning till EQT:s investerare och ha 

en positiv påverkan med allt EQT gör.

Om EQT


