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Programmet för utveckling av företag med riskkapital (Escalar) startar:  
Det första Escalarprojektet har undertecknats med den svenska fondförvaltaren 
eEquity 

 
Den första transaktionen har undertecknats inom ramen för Europeiska kommissionens och 
Europeiska investeringsfondens (EIF) gemensamma pilotprogram för utveckling av företag med 
riskkapital (European Scale-up Action for Risk capital, Escalar), med stöd från investeringsplanen för 
Europa. Det första projektet avser eEquity IV-fonden, som kommer att stödja expanderande företag 
samt små och medelstora företag och små och medelstora börsnoterade företag med hög tillväxt i 
flera EU-medlemsstater, med tonvikt på de nordiska länderna. 

eEquity, som är en digital riskkapitalinvesterare baserad i Sverige, meddelade idag den slutliga stängningen 
av eEquity IV, som kommer att investera tillväxtkapital i disruptiva europeiska internetföretag. EIF bidrar till 
fonden, med stöd från investeringsplanen för Europa, med en andel på 376 miljoner svenska kronor (37,5 
miljoner euro), vilket utgör den första investeringen inom ramen för det nya Escalarprogrammet. Fokus för 
eEquitys investeringsstrategi ligger på e-handel och detaljhandel på internet med en global räckvidd. Den nya 
fonden syftar till att investera 30–150 miljoner svenska kronor (3–15 miljoner euro) i upp till tolv europeiska 
små och medelstora företag.  
 
Kommissionen och EIF har tagit fram Escalar för att göra åtaganden i riskkapitalfonder som investerar i 
expanderande företag i Europa. EIF har gjort ett åtagande på 376 miljoner svenska kronor (37,5 miljoner euro) 
från Escalarprogrammet till eEquity IV. eEquity IV har en slutlig fondstorlek på 1,6 miljarder svenska kronor 
(160 miljoner euro) jämfört med eEquity III som har en finansiering på 750 miljoner svenska kronor (75 miljoner 
euro). EIF:s åtagande när det gäller eEquity är det första av sitt slag i Europa.  
 
Kommissionsledamoten med ansvar för den inre marknaden, Thierry Breton, säger: ”EU stöder europeiska 
företag med hög tillväxt för att de ska få större tillgång till sådant riskkapital som de behöver för att växa. Detta 
är ännu mer relevant nu när covid-19-krisen har ökat finansieringsbehoven bland expanderande företag. Det 
stora antalet ansökningar till det första Escalarprogrammet och det första undertecknandet av detta visar att 
vi åtgärdar en brist på marknaden till förmån för företag med hög tillväxt.” 

”Vi får inte låta Europa hamna efter sina globala konkurrenter när det gäller att skapa nya och världsledande 
innovativa företag. Europeiska företag med hög tillväxt kämpar, mer än någon annanstans i världen, för att 
hitta den finansiering och det riskkapital som de behöver för att expandera och konkurrera. Covid-19-utbrottet 
har bara försvårat denna situation”, tillägger EIF:s verkställande direktör, Alain Godard. ”Därför är jag glad 
över att meddela vår första transaktion inom ramen för Escalarinitiativet för att åtgärda denna brist på 
finansiering och stödja morgondagens segrande europeiska företag.” 
 
Patrik Hedelin, Managing Partner vid eEquity, säger: ”Vi är mycket glada över fondstorleken på eEquity IV 
som gör att vi kan hjälpa fler företagare under en längre tid och fortsätta att utveckla eEquity som företag. Vi 
är stolta över EIF:s åtagande och deras starka tro på vår branschinriktade affärsmodell. eEquity kommer att 
bygga vidare på framgången med att vara en branschinriktad fond för digitala tillväxt- och e-handelsföretag. 
Sett till branschinriktningen på digitala affärsmodeller har det visat sig vara mycket värdefullt för företagarna 
att få tillgång till den omfattande kunskap och erfarenhet som såväl eEquity och befintliga portföljbolag har. 
Genom Escalarinvesteringen kommer eEquity att kunna ge bättre stöd till företag med hög tillväxt i e-handels- 
och onlinebranschen genom ökade investeringar och andelar i senare finansieringsrundor, genom att utnyttja 
framgångarna med den tidigare fonden, som för närvarande har en avkastning på 40 procent.” 
  
EIF:s andel i eEquity IV är den första transaktionen inom ramen för kommissionens och EIF:s gemensamma 
pilotprogram för utveckling av företag med riskkapital (Escalar) som stöds av investeringsplanen för Europa. 
Investeringsstödet från Escalar ger ytterligare stöd till fondens portföljbolag genom större uppföljningsrundor 
och främjar portföljdiversifieringen.  
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eEquity har gjort flera investeringar i varumärken som fötts på digitala arenor (Digitally Native Vertical Brands, 
DNVB) som NA-KD, iDeal of Sweden, TwistShare, Aim´n och PS of Sweden som alla kommer från de nordiska 
länderna men har en global försäljning i cirka 60–100 länder varje månad. Det finns för närvarande stora 
störningar i värdekedjan inom samtliga produktgrupper, vilka kommer att medföra stora förändringar i hur vi 
lever våra liv, vilket i sin tur alltid kommer att öppna för nya möjligheter för digitala, datadrivna och skalbara 
företag. eEquity IV har redan gjort sex investeringar där alla företag märker av en stark organisk tillväxt och 
lönsamhet. eEquity har sedan starten gjort 37 plattforminvesteringar och 20 exits. Aikin Gump i London har 
varit eEquitys juridiska rådgivare under kapitalanskaffningsprocessen.  
 

Bakgrundsinformation: 
Det nya programmet för utveckling av företag med riskkapital (Escalar) är ett pilotprogram som har inletts av kommissionen och som 
förvaltas av EIF och där medel från investeringsplanen för Europa används för att åtgärda finansieringsbristen hos europeiska företag 
med hög tillväxt (expanderande företag). När det gäller detta pilotprogram kommer Escalar att ha ett totalt finansieringsanslag på 300 
miljoner euro. Escalar investerar i fonder med investeringsfokus på expanderande företag. Det kan ge stöd till såväl nya fonder som 
behöver en större kritisk massa för att stödja sådana företag i deras framtida portfölj som befintliga fonder som behöver ytterligare kapital 
för att göra uppföljningsinvesteringar i expanderande företags befintliga portfölj. Syftet med Escalar är att förbättra tillgången till riskkapital- 
och tillväxtfinansiering i Europa. 
 
Fokus för investeringsplanen för Europa är att främja investeringar för att skapa sysselsättning och tillväxt genom att använda finansiella 
resurser på ett smartare sätt, undanröja hinder för investeringar samt synliggöra och tillhandahålla tekniskt stöd till investeringsprojekt. 

Inbjudan att anmäla intresse avseende Escalar offentliggjordes den 8 april 2020 och var öppen fram till den 30 juni 2020. Marknaden 
reagerade positivt på Escalar och över 80 ansökningar inkom. I dagsläget har nio ansökningar gått vidare för en eventuell 
Escalarinvestering. Läs mer om Escalar här. 
 
Europeiska investeringsfonden (EIF) ingår i Europeiska investeringsbanksgruppen. EIF:s huvuduppgift är att stödja europeiska 
mikroföretag samt små och medelstora företag genom att underlätta för dem att få tillgång till finansiering. EIF utformar och utvecklar 
instrument för risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansiering som är speciellt inriktade på detta marknadssegment. På så sätt 
arbetar EIF för EU:s mål till stöd för innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning. 
 
eEquity grundades 2010 med stöd från internationella institutionella investerare. Företaget är i dag det ledande riskkapitalbolaget inom 
digital tillväxt och investerar i erfarna företagare med ökad tillväxt som mål. eEquity bildades av Magnus Wiberg och Patrik Hedelin som 
en fortsättning på deras entreprenörskap som började 1999 genom Pricerunner respektive boo.com.  
 

Presskontakt: 
Europeiska kommissionen:  Flora Matthaes, +32 460 755148, flora.matthaes@ec.europa.eu, 

Sonya Gospodinova +32 229 66953, sonya.gospodinova@ec.europa.eu  
EIB-gruppen:   Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org  
eEquity:   Patrik Hedelin, Managing Partner, +46 70 545 2889, patrik@eequity.se  
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