
Riskkapital avgörande 
för god utveckling

Det är inte länge sedan som välfärds
sektorn var en nästan helt och hållet of

fentlig angelägenhet. I dag är den en stark och 
växande marknad för privata aktörer, där risk
kapitalföretagen är med och utvecklar större 
valfrihet och nytt tjänsteutbud.

Välfärd gynnas av kon
kurrens och aktiva ägare

Finansmarknadsminister Peter Norman 
och Socialdemokraternas ekonomisk

politiske talesperson Tommy Waidelich om 
riskkapitalets betydelse. Samtliga riksdags
partier ger sin syn på riskkapital och privat 
utförd välfärd. 

Den globala ekonomiska oron slår mot 
de flesta branscher och riskkapital är ing

et undantag. Men riskkapitalägda bolag är ofta 
väl rustade att möta kriser eftersom de är effek
tiva med korta beslutsvägar. Det menar Svens
ka Riskkapitalföreningens vd, Marie Reinius. 

Korta beslutsvägar gynnar 
riskkapital i kristid
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Presenterade företag och organisationer

Välstånd kommer från tillväxt. Tillväxt-
möjligheter uppstår i sin tur i nya marknader, ge-
nom ny teknologi och när konsumtionsmönster 
förändras. För att växa och för att överhuvud-
taget överleva på sikt måste företag regelbundet 
strukturera om verksamheten, starta eller köpa 
till nya verksamhe-
ter och göra sig av 
med andra som inte 
längre är av avgö-
rande betydelse för 
kärnverksamheten. 

Riskkapitalmo-
dellen har under 
lång tid och med 
framgång ökat ef-
fektiviteten i den 
här processen ge-
nom att tillföra fokus, disciplin och kunskap 
– oavsett om det sker i det företag som struk-
turerar om eller genom att ta hand om de bitar 
som blir över och skapa nya, framgångsrika fö-
retag av dessa. 

Med goda resultat har riskkapitalbolagen 
successivt fått mer pengar att förvalta. Med 
detta kommer ett ansvar att berätta, inte bara 
för de förvaltare som gett oss förtroendet, utan 
också för deras kunder, den långsiktigt sparande 
allmänheten. Den här tidningen är en del i den 
ansträngningen.

Trevlig läsning!
Gustav Öhman,
Styrelseordförande Svenska 
Riskkapitalföreningen

Riskkapital en 
drivkraft för tillväxt

Med 
goda 

resultat har 
riskkapitalbola-
gen successivt 
fått mer pengar 
att förvalta

Vi är stolta för förtroendet att stötta föreningen i frågor som  
påverkar den nordiska riskkapitalbranschen och säkerställer  
att riskkapital fungerar som en katalysator för tillväxt.

Strategiska partners till Svenska Riskkapitalföreningen

strategiska partners inom affärsjuridik till svenska riskkapitalföreningen
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Riskkapital	–	För	välfärd	och	
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Svenska Riskkapitalföreningen.
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Korta beslutsvägar gynnar 
riskkapital i kristid
Den globala ekonomiska oron slår mot de flesta branscher och riskkapital är inget 
undantag. Men riskkapitalägda bolag är ofta väl rustade att möta kriser eftersom 
de är effektiva och flexibla.

  – Det  finns  mycket  som  talar  för 
att private equity blir mer intressant när 
börsen  har  hög  volatilitet,  säger  Marie 
Reinius,  vd  för  Svenska  Riskkapitalför-
eningen.

Hon ser både hot och möjligheter för 
riskkapitalbranschen i dagens svåra eko-
nomiska  läge.  Flera  av  riskkapitalbo-

lagen  står  i  startgroparna  att  resa  nya 
fonder  och  det  är  svårt  att  sia  om  hur 
den  allmänna  osäkerhe-
ten  på  finansmarknaderna 
kommer  att  påverka  in-
vesteringsviljan.  Men  det 
finns  goda  möjligheter  för 
att  riskkapitalbranschen, 
private  equity,  ska  bli  ett 
attraktivt alternativ  till  att 
investera på börsen.

– Portföljbolagen  på-
verkas olika beroende på bransch, kon-
junkturkänslighet och annat. Men det är 

viktigt  att  komma  ihåg  att  riskkapital-
ägda företag har små, effektiva styrelser 

som kan fatta snabba beslut 
och  har  stort  handlingsut-
rymme för att mildra negati-
va effekter, säger hon. Marie 
Reinius  framhåller att mog-
na bolag med buyout-bolag 
som ägare har mycket goda 
förutsättningar att klara  sig 
väl. Historiskt har det visat 
sig att bolag som köps i låg-

konjunktur  har  en  mycket  bra  utveck-
ling.  För  venture  capital-bolag,  det  vill 
säga  bolag  i  ett  tidigare  skede  av  start-
up eller expansion, kan det däremot bli 
svårare eftersom de är mer känsliga  för 
konjunktursvängningar.

Investeringsincitament  
saknas för tillväxtbolag
Venture  capital  är  överhuvudtaget  svå-
rare att bedöma eftersom det rör sig om 
långsiktiga investeringar som det ofta tar 
tio år eller mer att se effekterna av. I Sve-
rige  lider  många  venture  capital-fonder 
fortfarande av kapitalbrist  i  sviterna ef-
ter it-bubblan för tio år sedan. Det finns 
flera  andra  skäl  till  att  venture  capital-
marknaden har en svårare sits i Sverige. 
Till  skillnad  mot  många 
andra  länder  har  den 
svenska  staten  ett  finan-
sieringssystem  som  inne-
bär  direktinvesteringar  i 
FoU-intensiva  tillväxtfö-
retag,  medan  det  statliga 
investeringsstödet  i  an-
dra länder oftare handlar 
om investeringar i privata 
fonder.

– Detta svenska system bidrar inte till 
att  stimulera  ekosystemet kring det pri-
vata riskkapital som har ett fokus på till-
växtföretag. För de tillväxtbolag som är 
på  väg  in  i  en  expansionsfas  och  söker 
kapital i storleksordningen 5-20 miljoner 
är det speciellt illa, säger Marie Reinius.

Ett annat problem är att många duk-
tiga svenska entreprenörer vänder sig ut-
omlands,  där  det  finns  mer  kapital  och 
större  nätverk,  snarare  än  till  fonder  i 
Sverige.  Dessutom  skapar  de  svenska 
skattereglerna  en  dubbelbeskattning  av 
vinster  som har  lett  till  att  många  risk-
kapitalbolag flyttar sina fonder.

– Det  finns  ibland  en  osaklig  debatt 
om  riskkapitalbolag  som  ”smiter”  från 
skatten och flyttar till Guernsey och Jer-
sey. Men dessa strukturer är ett krav från 
de internationella investerarna, ofta sto-

ra pensionsfonder. De riskerar annars att 
beskattas två gånger, först här och sedan 
i hemlandet. Det är viktigt att förstå att 
systemet är helt transparent och att alla 
betalar skatt enligt hemlandets regler när 
vinsterna realiseras.

Välfärdssektorn
Trots  konjunkturläget  finns  det  spän-
nande  marknader  som  erbjuder  nya 
möjligheter  för  riskkapitalbolagen.  En 
sådan  är  välfärdssektorn,  där  avregle-
ringar  skapat  nya  förutsättningar  för 
privata aktörer.

– Det finns en enorm potential för ut-
veckling  och  värdeskapande.  I  dag  har 
människor helt andra krav och förvänt-
ningar  på  valfrihet,  tillgänglighet  och 
kvalitet.  Detta  i  kombination  med  en 
åldrande och mer vårdkrävande befolk-
ning skapar en given och växande mark-
nad  där  konkurrens  mellan  aktörerna 
kan  ge  nya  modeller.  Riskkapitalbola-
gen bidrar i ägarmångfalden, något som 
gagnar  medborgarna,  säger  Marie  Rei-
nius. Hon välkomnar att staten formule-
rar kvalitetskrav och  gör uppföljningar 
av  konkurrensutsättningen  och  menar 
att det är olyckligt att fokus ensidigt rik-
tas mot de riskkapitalägda välfärdsleve-

rantörernas  vinst  och  inte 
omfattar hela sektorns för-
måga att leverera högkvali-
tativa tjänster.

– En  annan  viktig  fråga 
är  att  ytterligare öka  risk-
kapitalbolagens  transpa-
rens  och  tydliggöra  deras 
samhälleliga  ansvarsta-
gande,  corporate  social 

responsibility,  som  de  arbetar  mycket 
aktivt  med.  Det  finns  en  okunskap  om 
hur bolagen fungerar och det är vår upp-
gift  att  förklara  det  aktiva  ägarskapets 
många fördelar och samhällsnyttan som 
dessa bolag genererar i form av jobb och 
tillväxt. 

Svenska 
Riskkapitalföreningen

Text Cristina Leifland
Riskkapi-
talägda 

företag har små, 
effektiva styrel-
ser som kan fatta 
snabba beslut

Riskkapital, private equity, är ett aktivt 
ägande för att skapa långsiktigt hållbara 
bolag och tillväxt. Private equity består av 
investeringar i olika faser av ett företags 
utveckling, från det tidiga såddskedet, med 
kapital från affärsänglar, via venture capital 
till buyout, då bolaget mognat. 

Cirka 180 000 personer i Sverige arbetar på 
riskkapitalägda bolag, som tillsammans om-
sätter motsvarande åtta procent av BNP.

Fakta

Vd Marie Reinius, Svenska Riskkapitalföreningen.

I dag har 
människor 

helt andra krav och 
förväntningar på 
valfrihet, tillgäng-
lighet & kvalitet
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•	 Vård,	skola	och	omsorg	står	för	stora	
utmaningar	i	framtiden	med	en	allt	äldre,	
större	och	mer	krävande	befolkning.	Vilka	
är	de	viktigaste	åtgärderna	för	att	hantera	
denna	efterfrågeökning?

•	 Vad	är	ert	partis	inställning	till	att	införa	
regleringar	kring	privata	aktörers	möjlig-
het	att	göra	vinst	på	skattefinansierad	
verksamhet?

•	 Vilka	grundkrav	menar	ni	att	privata	
bolag	verksamma	inom	välfärdssektorn	
måste	uppfylla	för	att	få	verka	i	denna	
sektor?

•	 Tillgången	till	riskvilligt	privat	kapital	för	
tillväxtbolag	minskar	trendmässigt.	Vad	
bör	göras	från	politiskt	håll	för	att	vända	
utvecklingen?

Riksdagspartierna om riskkapital och välfärd

Att	anställa	fler	samt	kompetenshöja	redan	
anställd	personal.

Vi	vill	begränsa	vinsten	som	drivkraft	och	enbart	
tillåta	ideella	organisationer	att	driva	verksam-
het	inom	vård,	skola	och	omsorg.	Vi	anser	att	
Lagen	om	Valfrihet	bör	rivas	upp	samt	att	lagen	
om	skatteflykt	bör	ses	över	och	skärpas.	

Att	verksamheten	drivs	av	ideella	organisatio-
ner	som	inte	har	vinstmaximering	som	högsta	
mål.	

Med	bra	innovationer	och	en	god	samhällseko-
nomi	kommer	det	privata	riskkapitalet	att	öka.	Med	
Vänsterpartiets	innovationsstrategi,	med	skatteav-
drag	för	FoU	i	mindre	och	medelstora	företag,	ökad	
testbäddsverksamhet	kommer	intresset	att	öka.

Vi	behöver	titta	på	nya	skattebaser	samt	hålla	
hårt	på	budgetdisciplinen.	Vi	har	öppnat	upp	för	
en	ökad	arbetskraftsinvandring,	något	som	är	
mycket	viktigt	för	att	det	ska	finnas	arbetskraft	
till	den	offentliga	sektorn	även	i	framtiden.

Vi	är	positiva	till	att	man	har	öppnat	upp	sek-
torer	för	privata	aktörer.	Vi	har	sagt	att	vi	kan	
tänka	oss	vissa	regelskärpningar	för	fristående	
skolor	som	inte	lever	upp	till	kvalitetskraven.

Man	ska	kunna	leva	upp	till	högt	ställda	
kvalitetskrav	samt	följa	reglerna	på	svensk	
arbetsmarknad.

Vi	vill	att	staten	ska	ta	ett	ökat	ansvar	för	
riskkapitalförsörjningen	när	vi	har	en	orolig	
ekonomisk	period	framför	oss.	Det	offentliga	
kan	komplettera	den	privata	riskkapitalbild-
ningen	med	ex	ett	system	för	mikrokrediter.

Det	viktigaste	är	att	fler	arbetar	och	att	vi	som	
redan	arbetar,	arbetar	lite	mer.		Om	alla	är	med	
och	bidrar,	klarar	vi	utmaningen.	

Skattebetalarnas	pengar	ska	användas	så	
effektivt	som	möjligt.	Pengar	till	exempelvis	
undervisning	ska	gå	till	undervisning,	inte	till	
orimliga	vinster.	Så	är	det	inte	alltid	i	dag,	det	
behöver	ses	över.

De	ska	uppfylla	kriterier	när	det	gäller	kvalitet,	
tillgänglighet,	meddelarfrihet,	transparens	etc.		
Exakt	hur	kriterierna	bör	ser	ut	beror	på	vilken	
verksamhet	det	rör	sig	om.

Vi	har	en	del	förslag,	exakt	vilka	kommer	vi	att	
presentera	i	vår	budgetmotion	senare	i	höst	
om	det	ryms	inom	de	tuffa	prioriteringar	som	
behövs	i	det	här	statsfinansiella	läget.	

Vi	måste	vara	förberedda	på	att	öppna	för	fler	
aktörer	inom	dessa	verksamhetsområden.	Verk-
samhet	inom	vård,	skola	och	omsorg	ska	kunna	
bedrivas	i	ex	privat,	kooperativ	eller	offentlig	
regi.	Brukarna	ska	ha	möjlighet	att	kunna	välja.	

Inom	vissa	skattefinansierade	verksamheter,	
som	ex	skolan,	finns	det	uppenbara	skäl	för	att	
en	ensidig	vinstmaximering	inte	alltid	är	den	
mest	optimala	lösningen.	Vi	håller	på	att	se	
över	dessa	frågeställningar.

Det	måste	säkerställas	att	vi	har	en	likartad	
kvalité	på	tjänsterna	oavsett	i	vilken	regi	
verksamheten	bedrivs.	Vi	får	dessutom	vara	
vaksamma	över	att	vi	inte	får	en	åtskillnad	av	
de	olika	brukargrupperna.	

En	väg	kan	vara	att	privatpersoner	får	göra	
avdrag	när	de	investerar	i	tillväxtföretag.	En	
lättning	av	reglerna	för	AP-fondernas	möjlig-
heter	att	direktinvestera	i	onoterade	företag	är	
också	en	intressant	tanke.	

Det	absolut	viktigaste	är	att	vi	får	fler	som	ar-
betar	så	att	vi	även	fortsättningsvis	gemensamt	
kan	finansiera	en	god	välfärd.	Sedan	är	valfri-
het	inom	välfärdstjänsterna	fortsatt	viktiga	för	
att	utveckla	och	förbättra	välfärdssektorn.	

Vi	vill	inte	begränsa	möjligheten	att	göra	vinst	i	
välfärdsbolag.	Det	finns	ingen	motsättning	mel-
lan	vinster	och	god	välfärd.	Vi	kan	tänka	oss	att	
reglera	möjligheten	att	göra	aktieutdelningar	i	
bolag	som	inte	lever	upp	till	gällande	regler.

Man	ska	helt	enkelt	följa	de	lagar	och	regler	
som	styr	verksamheten	och	därutöver	gärna	
utforma	och	följa	etiska	riktlinjer	för	sin	verk-
samhet.

Vi	vill	bland	annat	införa	ett	riskkapitalkonto	
där	man	skattefritt	kan	spara	upp	till	100	000	
kronor	för	att	sedan	använda	som	grundkapital	
i	ett	eget	företag	eller	till	köp	av	nyemitterade	
aktier.

Att	föra	en	politik	så	att	antalet	arbetade	tim-
mar	i	ekonomin	och	pensionsåldern	successivt	
stiger	och	de	därmed	ökade	skatteintäkterna	
kan	finansiera	stigande	välfärdsbehov,	samt	att	
välfärdens	resurser	prioriteras	rätt.

Företag	ska	kunna	ta	ut	vinster	när	verksam-
heten	sköts	väl,	men	inte	om	det	finns	tydliga	
brister.	Regeringen	har	tillsatt	en	utredning	som	
ser	över	möjligheterna	att	agera	när	det	finns	
brister	i	kvalitén	inom	skolan.

Privata	bolag	måste	uppfylla	samma	krav	som	
offentlig	verksamhet	möter.	Inom	skolan	kan	
det	till	exempel	handla	om	att	uppfylla	krav	i	lä-
roplaner,	skollag	och	förordningar	med	mera.	

Det	är	framför	allt	tillgången	på	privat	riskkapi-
tal	som	behöver	öka.	Det	bör	stimuleras	genom	
att	kapitalinkomstskatten	sänks	och	det	införs	
en	möjlighet	till	skatteavdrag	för	riskkapitalin-
vesteringar.	

Det	är	att	fortsätta	att	utveckla	och	underlätta	
för	privata	bolag	att	växa	fram	samt	att	se	över	
hela	finansieringsproblematiken	på	välfärds-
området,	där	vi	i	Centerpartiet	vill	tillsätta	en	
parlamentarisk	utredning.	

Så	länge	välfärden	är	av	god	kvalitet	är	vinst	
inget	problem.	Vi	behöver	ändra	fokus	från	
ägandeform	och	huvudmannaskap	till	att	
förbättra	styrmekanismerna	och	kvalitetsupp-
följningen	–	oavsett	huvudman.	

För	oss	är	det	självklart	att	privata	bolag	ska	
uppfylla	samma	grundkrav	som	den	offentliga	
verksamheten.	Det	gäller	allt	från	lokaler	och	
personalens	kompetens	till	frågor	rörande	till-
syn	och	uppföljning.	

Vi	vill	bland	annat	införa	ett	riskkapitalav-
drag	för	både	privatpersoner	och	aktiebolag,	
tillföra	mer	offentligt	kapital	samt	inrätta	ett	
entreprenörskonto	efter	samma	modell	som	
skogskontot.	

Hög	sysselsättning	är	avgörande	för	att	utveckla	
den	skattefinansierade	välfärden.	Ökat	antal	ar-
betade	timmar	har	positiv	effekt	på	kommunala	
skatteintäkter.	Viktigt	även	att	effektivisera	verk-
samheterna	för	att	klara	långsiktig	finansiering.

Det	är	provocerande	när	företag	som	utför	skatte-
finansierade	tjänster	inte	själva	betalar	skatt.	Det	
hotar	legitimiteten	för	en	hel	bransch,	mångfald,	
kvalitet	och	valfrihet.	Mångfald	stärker	konsu-
menten	men	det	kräver	ansvarsfulla	företag.

Grundkraven	är	förstås	att	de	följer	gällande	
lagar	och	regler.

Vi	har	tillsatt	en	utredning	för	att	undersöka	
möjligheten	att	införa	skatteincitament	för	att	
stimulera	tillgången	på	riskvilligt	kapital.	Med	ut-
formning	för	en	effektiv	inverkan	på	företagande,	
investeringar,	BNP,	sysselsättning	och	välfärd.	

Vilken betydelse anser ni att risk-
kapital har för tillväxt av nya och be-
fintliga företag? 

– Riskvilligt kapital är centralt för alla 
företag, men ett tillräckligt eget kapital 
är särskilt viktigt för små företag, i syn-
nerhet i ett uppbyggnadsskede. 

Vilka är era viktigaste förslag för 
att fler innovationer och utvecklingsbo-
lag ska nå tillväxtfas och export? 

– Det viktigaste är ett generellt gott fö-
retagsklimat, där det finns god tillgång 
till kapital och kompetens. Regeringen 
har bland annat genomfört sänkt bolags-
skatt, sänkta socialavgifter, halverade 
socialavgifter för unga, mer förmånlig 
expertskatt och slopad förmögenhets-
skatt. 

Riskkapitalbolag har blivit allt mer 
aktiva som ägare av bolag inom välfärds-
sektorn. Vilka ser ni som de främsta 

för- respektive nackdelarna med riskkapi-
talbolag som ägare i denna sektor? 

– Riskkapitalbolagen är ofta duktiga på 
att driva och utveckla företag, och har 
tillgång till kapitalmarknader på ett an-
nat sätt än många ägare. Detta kan 
gynna utvecklingen i välfärdssektorn. 
Problemet uppstår om de främst konkur-
rerar med avancerade skatteupplägg och 
betalar mindre skatt än andra aktörer. 

Vilken betydelse anser ni att risk-
kapital har för tillväxt av nya och be-
fintliga företag?

– Riskkapital har stor, ibland avgörande 
betydelse för företags möjligheter att ut-
vecklas och växa. 

Vilka är era viktigaste förslag för 
att fler innovationer och utvecklingsbo-
lag ska nå tillväxtfas och export?

– Politiken har en roll att spela för att 
komplettera marknaden. Vi presenterar 
vår budgetmotion i oktober, då återkom-
mer vi till vad det finns för utrymme för 
att göra något på det här området. 

Riskkapitalbolag har blivit allt mer 
aktiva som ägare av bolag inom välfärds-
sektorn. Vilka ser ni som de främsta 
för- respektive nackdelarna med riskkapi-
talbolag som ägare i denna sektor?

– Fördelen är om de ger företagen möjlig-
het att utveckla verksamhet, organisation 

och kvalitet. Nackdelen är en farhåga om 
att engagemanget inte är tillräckligt lång-
siktigt, att man vill ha vinst snabbt. Det är 
uppenbart att när aktörer etablerar sig på 
en marknad med en given ekonomisk ram 
och efterfrågan inte växer, så finns en risk 
för att kostnaderna pressas för att skapa 
utrymme för vinst, med metoder som går 
ut över kvaliteten. Så är det delvis på ut-
bildningsområdet idag, vilket är beklagligt.

Foto: Anders Löwdin Foto: Johan Ödman

Tommy	Waidelich	(S)	
Ekonomiskpolitisk	talesperson

Peter	Norman	(M)	
Finansmarknadsminister

Riskkapital avgörande för utveckling
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Oklart om carried interest – risk att 
investeringsklimatet påverkas negativt
Det råder fortfarande osäkerhet kring om carried interest ska be-
skattas som inkomst av tjänst eller kapital. Skattenämnden har 
kommit fram till att stora delar ska beskattas som inkomst av kapi-
tal. Nu prövar Förvaltningsrätten ärendet. 

  – Den  stora  nackdelen  är  att  det 
nu råder osäkerhet om vad som kommer 
att gälla framöver. Då kan aktörerna bli 
mer försiktiga med sina investeringar, sä-
ger Michael Kristensen, skat-
tejurist på Skeppsbron Skatt. 

Det var för några år sedan 
som  Skatteverket  inledde  en 
granskning  över  hur  riskka-
pitalbolagen  arbetade  med 
att  fördela och  redovisa  sina 
vinster. Skatteverket ansåg att 
utbetalningar  till  riskkapital-
bolagens delägare  i  samband 
med  vinstutdelningar  efter 
affärer  ska beskattas  som  lön,  inte  som 
inkomst  av kapital.  För delägare  i  risk-

Text Henrik Norberg

Hur ser ni på investeringar i private 
equity med tanke på turbulensen i 
ekonomin?

 – Vi  har  en  lång  investeringshori-
sont  och  bygger  vår  portfölj  på  väldigt 
lång  sikt. Vi  strävar  efter  att  de  investe-
ringar  vi  gör  i  riskkapitalfonder  ska  ge 
bättre  avkastning  än  de  investeringar  vi 
gör i noterade aktier, och samtidigt bidra 
till att diversifiera vår portfölj. Naturligt-
vis tar vi till oss det som sker på världs-
marknaden och placerar oss därefter, men 
vår grundfilosofi är att  investera på  lång 
sikt. Om vi inte hittar attraktiva investe-
ringsmöjligheter avviker vi  från vår plan 
genom att göra färre investeringar. 

 Vilka är de viktigaste 
branschtrenderna just nu?

– En  trend  vi  har  sett  under  de  senaste 

en men har samma utvärderingsprincip 
oavsett geografi och kultur.

Hur ser ni på den nordiska 
marknaden?

– Norden är en stabil och mogen mark-
nad  med  ett  stort  antal  riktigt  bra  och 
erfarna förvaltare. Det råder en viss kon-
kurrens  om  de  transaktioner  som  sker, 
men så är det på alla utvecklade markna-
der, inte bara i Norden. 

Många fonder är inne eller på väg in 
i fondanskaffningar, vad krävs för att 
lyckas?

– Det är viktigt att ha en investeringsstra-
tegi  som  är  applicerbar  på  dagens  och 
morgondagens  marknad.  Det  som  förr 
kallades  financial  engineering,  då  man 
köpte ett bolag och skuldsatte det för att 
skapa hävstång, den  tiden är  förbi. Det 
är  svårt  att  tjäna  pengar  på  skuldsätt-
ning i dag och kommer så att vara under 
lång tid framöver. För de riskkapitalister 
som vill vara framgångsrika över tid gäl-
ler det att ha en komplett verktygslåda. 
De måste kunna vara ansvarsfulla ägare 
till bolagen och tillföra olika kompeten-
ser och värden. Det är det som kommer 
att skilja agnarna från vetet. 

Det gäller att ha en komplett verktygslåda

Investerarperspektivet

Text Anette Bodinger

fyra åren, som till stor del häng-
er  ihop  med  pågående  och  före-
stående  generationsskiften,  är 
att  flera  av  de  riktigt  stora  in-

vesteringsfonderna  i  värl-
den  börsnoteras.  Det  har 
byggts  upp  stora  förmö-
genheter i dessa bolag och 
vi  tror  att  flera  nu  vill  ta 
till  vara  på  pengarna  de 
har  allokerat  i  sina  bolag 
för  att  använda  dem  till 
annat på ålderns höst. En 
annan  trend  är  att  vi  ser 
allt  fler  fonder  etableras  i 
mindre  utvecklade  mark-
nader  som  exempelvis  i 
Afrika.

Vilka är de viktigaste 
utgångs punkterna när ni 
väljer vilka fonder ni ska 
investera i?

– Vi försöker att hitta för-
valtare  och  investeringsteam 
som vi tror, att genom ett ak-
tivt ägande, ska kunna genere-
ra  en  god avkastning  för oss. 
Andra  AP-fonden  finns  i  de 
flesta  marknader  och  sekto-
rer. Vi följer med i utveckling-

Vi försöker att hitta förval-
tare och investeringsteam 

som vi tror, att genom ett aktivt 
ägande, ska kunna generera en 
god avkastning för oss

Många riskkapitalbolag står inför ett behov av nya fondanskaffningar. An-
ders Strömblad, chef för externa investeringar på Andra AP-fonden, ger 
som investerare sin syn på dagens och morgondagens riskkapitalmarknad.

Dream. Do. 
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Oklart om carried interest – risk att 
investeringsklimatet påverkas negativt
Det råder fortfarande osäkerhet kring om carried interest ska be-
skattas som inkomst av tjänst eller kapital. Skattenämnden har 
kommit fram till att stora delar ska beskattas som inkomst av kapi-
tal. Nu prövar Förvaltningsrätten ärendet. 

  – Den  stora  nackdelen  är  att  det 
nu råder osäkerhet om vad som kommer 
att gälla framöver. Då kan aktörerna bli 
mer försiktiga med sina investeringar, sä-
ger Michael Kristensen, skat-
tejurist på Skeppsbron Skatt. 

Det var för några år sedan 
som  Skatteverket  inledde  en 
granskning  över  hur  riskka-
pitalbolagen  arbetade  med 
att  fördela och  redovisa  sina 
vinster. Skatteverket ansåg att 
utbetalningar  till  riskkapital-
bolagens delägare  i  samband 
med  vinstutdelningar  efter 
affärer  ska beskattas  som  lön,  inte  som 
inkomst  av kapital.  För delägare  i  risk-

kapitalbolag  innebär  Skatte-
verkets  synsätt  att  drygt  55 
procent skulle gå i skatt. 

När  Skattenämnden,  som 
är en enhet inom Skatteverket, 
prövade frågan kom den fram 
till  att  man  kan  se  en  del  av 
carried  interest  som  inkomst 
av  kapital.  Det  gäller  för  så 

kallade  ”key  executives”  där 
carried  interest  ses  som  en 
avkastning  på  genomförda 
investeringar, inte som ersätt-
ning för arbete. 

Den  nuvarande  statusen 
är  att  det  allmänna  ombudet 
hos Skatteverket har överkla-
gat beslutet och det ligger hos 
Förvaltningsrätten  som  kom-
mer att pröva frågan.

Om  Förvaltningsrätten  skulle  gå  på 
Skatteverkets linje fullt ut finns risken att 

kapitalet kommer att söka andra vägar. 
– Troligen kommer det att påverka det 

svenska  investeringsklimatet  negativt. 
Upplägget med att etablera rådgivnings-

bolag  i  Sverige  kan  komma 
att  minska  och  det  går  inte 
att utesluta att verksamheter 
flyttar utomlands. Detta kan 
bli  följden  om  andra  länder 
samtidigt  kan  erbjuda  enk-
lare  och  mer  förutsägbara 
regler, säger Sara Jacobsson, 
skattejurist  på  Skeppsbron 
Skatt. 

Kapital  är  lättrörligt  och 
söker  sig  ofta  till  län-
der  med  gynnsamma 
och  tydliga  skattereg-
ler. 

– Det  är  olyckligt 
att  rättsläget  blivit  så 
oklart.  Det  är  viktigt 
att det finns ett  tydligt 
och  transparent  regel-
verk  för  riskkapital-
branschen,  för  att minska  risken  för  en 
snedvridning av konkurrensen, säger Mi-
chael Kristensen.   

Carried interest

Text Henrik Norberg

en men har samma utvärderingsprincip 
oavsett geografi och kultur.

Hur ser ni på den nordiska 
marknaden?

– Norden är en stabil och mogen mark-
nad  med  ett  stort  antal  riktigt  bra  och 
erfarna förvaltare. Det råder en viss kon-
kurrens  om  de  transaktioner  som  sker, 
men så är det på alla utvecklade markna-
der, inte bara i Norden. 

Många fonder är inne eller på väg in 
i fondanskaffningar, vad krävs för att 
lyckas?

– Det är viktigt att ha en investeringsstra-
tegi  som  är  applicerbar  på  dagens  och 
morgondagens  marknad.  Det  som  förr 
kallades  financial  engineering,  då  man 
köpte ett bolag och skuldsatte det för att 
skapa hävstång, den  tiden är  förbi. Det 
är  svårt  att  tjäna  pengar  på  skuldsätt-
ning i dag och kommer så att vara under 
lång tid framöver. För de riskkapitalister 
som vill vara framgångsrika över tid gäl-
ler det att ha en komplett verktygslåda. 
De måste kunna vara ansvarsfulla ägare 
till bolagen och tillföra olika kompeten-
ser och värden. Det är det som kommer 
att skilja agnarna från vetet. 

Det är 
viktigt att 

det finns ett tydligt 
och transparent 
regelverk för risk-
kapitalbranschen

Michael Kristensen, 
Skeppsbron Skatt.

Sara Jacobsson,  
Skeppsbron Skatt.

Det gäller att ha en komplett verktygslåda
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Välfärden gynnas av 
konkurrens och aktiva ägare
Det är inte länge sedan som välfärdssektorn var en nästan helt och hållet offentlig angelägenhet.
I dag är den en stark och växande marknad för privata aktörer, där riskkapitalbolag är med och 
utvecklar valfrihet och tjänsteutbud.

  Under  de  senaste  20  åren  har  en 
rad avregleringar lett till att skola, vård 
och omsorg i allt större utsträckning kon-
kurrensutsätts.  Sverige  har  utarbetat  en 
särskild  modell  för  detta,  där 
tjänsterna är finansierade med 
skattemedel,  men  utförs  av 
privata  aktörer  som  erbjuder 
tjänster till alla medborgare på 
lika villkor. För riskkapitalbo-
lagen  är  detta  en  allt  viktiga-
re marknad och i dag ägs flera 
av  de  stora  privata  aktörerna 
inom välfärdssektorn av bolag 
inom private equity.

– Välfärden  är  en  sektor 
stadd i snabb förändring och det finns fle-
ra skäl. Ett är naturligtvis politiska beslut 
om avregleringar, men en annan faktor är 
att sektorn behöver effektiviseras eftersom 
det finns en brist på finansiering, i synner-
het  som  befolkningen  åldras.  Dessutom 
finns  det  i  dag  helt  andra  förväntningar 
och krav på både kvalitet och 
valfrihet.  Private  equity  vill 
vara med och skapa en större 
mångfald  och  utveckla  verk-
samheten,  säger  Conni  Jons-
son, vd på EQT Partners och 
en  av  pionjärerna  inom  den 
svenska riskkapitalbranschen.

Ägarformen viktig
Conni Jonsson menar att riskkapitalbo-
lagen  har  mycket  att  tillföra  välfärds-

sektorn  och  att  ägarformen  är  viktig.
– All verksamhet påverkas av hur den 

ägs,  eftersom  det  präglar  hela  företags-
kulturen och synen på resursanvändning. 
Riskkapitalbolag  har  en  enkel  och  tyd-
lig modell, som innebär ett aktivt ägan-
de som under fem till tio år ska utveckla 
verksamheten så att den levererar bra av-
kastning. Det är en modell som ger stora 

incitament att skapa konkur-
renskraftiga företag med hög 
kvalitet, säger han.

Oavsett  ägarform  är  väl-
färden  en  sektor  som  är 
starkt reglerad av olika lagar 
och  direktiv.  Conni  Jonsson 
betonar att  tydliga krav och 
noggranna uppföljningar en-
bart är av godo för ägarna. 

– EQT  uppskattar  detta 
och  vill  veta  exakt  vad  som 

gäller. Det underlättar  sedan  för oss att 
i  vår  tur  vara  transparenta  och  arbeta 
med  klara  mål.  Detta  är  något  EQT  är 
vant vid gentemot investerare; en fråga vi 
arbetar  mycket  med  är  just  transparens 
gentemot politiker och myndigheter.

Växande marknad
I  dag  är  omkring  10-15 
procent av välfärdssektorn 
privatägd  och  både  Conni 
Jonsson och Ulf Lindberg, 
näringspolitisk chef på Al-
mega, menar att denna an-
del  kommer  att  öka.  Det 
finns  också  en  växande 

marknad i andra länder, där den svenska 
modellen studeras med stort intresse. Po-
tentialen för att exportera dessa tjänster 

är stor,  inte minst modellen med frisko-
lor.  I  såväl  Nordamerika  och  Europa 
som  Mellanöstern  finns  ett  intresse  att 
utveckla  utbildningssystemet 
med hjälp av privata aktörer 
inom ramen för någon typ av 
gemensam  finansiering.  För-
skolor,  mödravård  och  bar-
navård är andra traditionella 
svenska paradgrenar, som rö-
ner intresse i andra länder.

Ulf Lindberg framhåller att 
den svenska modellen kan bi-
dra  till  att  lösa  de  demogra-
fiska utmaningar som många 
länder står inför. 

– Lågt  barnafödande  och 
en snabbt åldrande befolkning 
ställer  nya  krav  på  välfärden. 
Samtidigt  ändras  värderingar 
och  livsstil.  Den  svenska  mo-
dellen  visar  att  man  inte  be-
höver ha två parallella system, 
ett  privat  och  ett  offentligt, 
som är vanligt i många länder 
och som kan skapa stora eko-
nomiska  klyftor  och  segrega-
tion.  I  stället  kan  privata  och 
offentliga  aktörer  verka  inom 
samma  system  på  lika  villkor 
för att skapa trygghet och val-
frihet. Med fler konkurrerande 
företag inom ramen för det of-
fentliga erbjudandet ökar kon-
kurrensen  och  kvalitén  vilket 
bland  annat  minskar  efterfrå-
gan  på  helt  privata  lösningar 
vilka  främst  efterfrågas  när 

kvalitet  och  tillgänglighet  upplevs  som 
dålig.

Naturlig utveckling
Ulf  Lindberg  anser  att  det  är 
naturligt att en allt  större an-
del  av  välfärdstjänsterna  nu 
utvecklas  av  företag  som  ägs 
av riskkapitalbolag. Välfärden 
är ett område där det sker en 
snabb utveckling och där med-
borgarnas krav blir allt större. 

– Precis  som  många  andra 
växande  branscher  har  flera 
välfärdssektorer  kommit  till 

ett  skede  där  behovet  av  omstrukture-
ringar  och  kapital  blivit  mer  påtagliga. 
Riskkapitalbolagen  har  goda  förutsätt-
ningar att utveckla företagen och ge dem 
nödvändiga  finansiella  muskler,  säger 
han.  Sett  över  tid  kommer  säkert  ägar-
strukturen  i  de  större  bolagen  åter  ha 
förändrats om ett antal år. 

Debatten  kring  hur  vi  ska  utveckla 
välfärden för framtidens behov är emel-
lanåt  infekterad  och  riskkapitalbolag 
kritiseras  för  att  de  gör  vinst  på  skola, 
vård och omsorg. Ulf Lindberg menar att 
man ofta glömmer att företagen arbetar 
i konkurrens och att värdet på verksam-
heten är helt avhängig på att man gör ett 
bra jobb.

– Däremot  har  bolagen  mycket  att 
vinna  på  att  vara  mer  öppna.  Välfärds-
sektorn  är  ett  allmänintresse  och  det 
fungerar inte att verka utan att synas. Det 
är då man lämnar fältet öppet för speku-
lationer och missuppfattningar. 

Utveckling av välfärd

Text Cristina Leifland

Idag finns 
det helt 

andra förvänt-
ningar och krav 
på både kvalitet 
och valfrihet

Vd Conni Jonsson, 
EQT Partners.

Näringspolitisk chef 
Ulf Lindberg, Almega.
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En paradox har varit att trots att 
de bolag som buyout-fonderna investerar 
i går bra, så har den avkastning som fon-
derna genererat till sina investerare varit 
medioker. Det var forskarna Steven Kap-
lan och Antoinette Schoar som kom fram 
till det resultatet i en studie över buyout-
fondernas avkastning. 

Forskarna använde sig av avkast-
ningsmåttet PME (Public Market Equi-
valent). PME jämför vad man som 
investerare skulle ha fått genom att in-
vestera i en fond, jämfört med vad ett 
börsindex skulle ha gett. Kvoten mellan 
dessa är PME. 

– Kaplan och Schoars arbete var ban-
brytande och viktigt, speciellt eftersom 
PME är ett relevant avkast-
ningsmått. De kom fram till 
att PME för private equity 
var strax under ett, det vill 
säga man förlorade på att in-
vestera i PE jämfört med en 
ren aktieexponering, säger 
Per Strömberg, professor i 
finansiell ekonomi vid Han-
delshögskolan i Stockholm 
och föreståndare för Institu-
tet för finansforskning.

Sedan studien presenterades har det 
diskuterats om anledningen till den med-
iokra avkastningen. Två förklaringar var 
de avgifter som private equitybolagen tar 
ut, samt att ökad konkurrens om före-
tagen har lett till stigande förvärvspriser. 

Ny studie slår hål på gammal sanning
Nu har dock en grupp internationel-

la forskare, där Per Strömberg ingår, 
kommit fram till andra resultat. 

– Vår forskning visar att buyout-fon-
derna har ett PME på 1,2 och venture på 
strax under ett, säger Strömberg.

Med andra ord ger PE en bättre av-
kastning än ett börsindex, medan ventu-
re ger sämre. Enligt Per Strömberg beror 
de nya rönen framför allt på att han och 
hans kollegor har fått tillgång till mer 
komplett information rörande buyout-
fondernas avkastning. Enligt Per Ström-
berg innehöll den gamla informationen, 
som Kaplan och Schoar erhöll, felak-
tigheter, bland annat kring hur fonder 
som inte var fullt realiserade värderades. 
Det medförde att fondernas avkastning 
underskattades. Dessutom utgick den 
gamla studien från fonder som startades 
fram till 1996 medan nya data inklude-
rar fonder fram till och med år 2010. 

Per Strömberg och hans kollegor har 
tagit sig an en annan ut-
maning. De håller på att ta 
fram ett börsindex som är 
belånat för att jämförelsen 
ska bli mer rättvis. Det bor-
de medföra att det blir svå-
rare för PE-fonderna att slå 
ett sådant index, men bil-
den är inte så enkel. 

– Studien visar att PE-
fonderna stiger som ett be-

lånat börsindex när det går bra. Men de 
faller inte lika mycket när sämre tider 
stundar, säger han. 

Varför PE-fonderna klarar sig bra i 
nedgångar finns det ännu inga akade-
miska forskningsresultat kring. Men 
det kan handla om att private equity-
bolagen är bra på att hantera kriser, till 
exempel genom radikala omstrukture-
ringar. 

Ny forskning slår hål på gamla sanningar
– buyout-fondernas avkastning slår börsen
En studie av Kaplan och Schoar kom fram till att buyout-fondernas avkastning var säm-
re än en börsinvestering. Men färsk forskning visar på motsatsen. Dessutom har forskarna 
kommit fram till att PE-fonder klarar sig bättre än en börsinvestering vid en nedgång. 

Lönsamhet för PE

Text Henrik Norberg

Vår 
forskning 

visar att buyout-
fonderna har ett 
PME på 1,2 och 
venture på strax 
under ett

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

In depth market knowledge enables us to execute fast and competitive transactions. 
Please contact Till Gutzen, tg@cubera.se for a discussion on a totally confidential basis.
 
www.cubera.se

Dedicated to Nordic Private Equity

Providing Liquidity to 
Private Equity Fund Investors
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Redan 1997 gick Industrifonden in i 
Qliktech som medfinansiär, en investering 
som vid år 2000 omvandlades till aktieka-
pital. För Lars Björk, CEO på Qliktech, 
har samarbetet spelat en avgörande roll 
för företagets enormt starka 
utveckling genom åren. 

– Utan externt kapital är 
det svårt att expandera, i 
synnerhet i den takt vi ville 
utvecklas. De belopp som 
fördes in i företaget var dock 
aldrig orimliga, utan oftast 
precis vad vi behövde. Det 
viktiga har varit att våra fi-
nansiärer haft en syn på hur bolaget bör 
utvecklas som varit samstämmig med vår 
egen. Det är inte alla företag förunnat. 

Tålmodigt och långsiktigt
Björk konstaterar att vissa investerare 

inte har tålamod nog att låta sina inves-
teringar blomstra i sin egen takt, utan 
sätter upp snävare tidsramar än vad fö-
retagen kanske klarar. 

– En snäv tidsram kan vara diame-
tralt motsatt vad bolaget och dess led-
ning bäst behöver vid tillfället. Qliktech 
blev inte utsatt för sådan press, utan i 
stället var alla överens om att vi ville se 
hur långt vi kunde få verksamheten att 

utvecklas. Våra investera-
re supporterade att vi ville 
bygga ett globalt bolag och 
visade både tålmodighet 
och nyfikenhet inför vår po-
tential. 

Claes de Neergaard, vd 
för Industrifonden, bekräf-
tar att det tillhör fondens 
arbetssätt att ha långsikti-

ga perspektiv. 
– I och med att vi är en återinveste-

rande fond har vi större flexibilitet med 
tidshorisonten, så att vi kan anpassa den 
till företagens behov. Potentialen fanns 
onekligen där, men behövde tid att mog-

na fram. I många fall sker den stora vär-
detillväxten i bolag ganska sent, men då 
kan den å andra sidan bli mycket stark. 

Fruktsamt samarbete
Lars Björk anser att riskkapital är en 
ägandeform som passar mjukvarubran-
schen bra. Det gäller dock att gå in i sam-
arbetet med öppna ögon. 

– Självfallet har riskkapitalbolag sin 

egen agenda – de vill ju sälja vid någon 
tidpunkt och man måste vara klar över 
att en exitmöjlighet måste finnas. Vi val-
de att satsa på delägarskap inom ledning 
och personal, så för oss var strukturen 
klar redan från början. Vi hade möjlig-
heten att välja investerare med stor er-
farenhet och ett extensivt nätverk, vilket 
självklart påverkade vårt arbete.

Enligt Claes de Neergaard påverkade 
samarbetet även Industrifonden.

– Vi kommer sannolikt att satsa mer 
på mjukvaruinvesteringar som har en lik-
nande profil som Qliktech. Det är lättare 
att skala en sådan affärsmodell interna-
tionellt, vilket självklart är mycket in-
tressant. 

Nära samarbete framgångsrikt
När Industrifonden avyttrade sitt innehav i mjukvarubolaget Qlik-
tech blev det fondens mest framgångsrika affär någonsin. Den 
lyckade uppgörelsen var resultatet av ett mångårigt samarbete med 
företagets grundare och ledning. 

Qliktech

Text Sandra Ahlqvist

Utan 
externt 

kapital är det 
svårt att expan-
dera, i synnerhet 
i den takt vi ville 
utvecklas

Claes de Neergaard, vd för Industri-
fonden.  Foto: Industrifonden

Lars Björk, CEO på Qliktech.

Vi investerar i högrisk-
skeden i nystartade 
företag och utvecklar 
inkubation i Sverige

Läs mer om vår verksamhet på: 
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Innovationsbron skapar nya a�ärer ur forskning och innovation. Vi är 
specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital 
i form av a�ärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och 
sådd�nansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande 
målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa 
förutsättningar för jobb i er och växande hållbara företag. 

Innovationsbron ägs av staten  och Industrifonden. 
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Börsen som exit stärker varumärket
En exit på börsen kan jämföras med att sälja sin bostadsrätt eller villa genom budgivning. 
Utgången är lite oviss, speciellt i rådande marknadsläge. Men enligt Marie Parck, Sverigechef 
för Nasdaq OMX:s noteringsverksamhet, är börsen ett bra val för att bygga varumärke.

  I dag görs närmare 75 procent av 
alla  exits  i  riskkapitalbranschen  till  in-
dustriella  köpare,  resten  genom  second 
buyouts  och  en  mindre  andel  genom 
börsintroduktioner.  Det  rådande  mark-
nadsläget  gör  prissättningen  på  börsen 
oviss. Det får riskkapitalbolagen att dra 
öronen åt sig.

Marie  Parck,  Sverigechef  för Nasdaq 
OMX:s  noteringsverksamhet,  är  dock 
inte  beredd  att  kasta  in  handduken  för 
börsen som en exitmarknad.

– Ibland sätter riskkapitalbolagen bo-
lag på börsen, ibland köper de ut dem. Så 

fungerar verksamheten och så måste det 
få  vara.  Ibland  kommer  bolagen  också 
tillbaka därför att börsen är ett bra exit-
alternativ.

Just nu är börsen inte riskkapitalister-
nas  förstahandsval  när  det 
kommer till en exit, men ak-
tiviteten i börskulisserna har 
trots allt inte stannat av; an-
talet bolag  som befinner  sig 
i noteringsprocessen är kon-
stant.

Skillnaden,  menar  Parck, 
är  att  bolagen  i  en  volatil 
marknad  blir  lite  försiktigare  och  köar 
upp  sig  i  väntan  på  ett  bra  läge  att  gå 
publikt.

– Har  du  en  industriell  köpare,  eller 
ett  riskkapitalbolag  framför  dig,  finns 

det en fast prislapp. Fenomenet kan jäm-
föras med att sälja sin bostadsrätt till fast 
pris och veta vad man får, eller att ge sig 
in  i en budgivning. På en svajig börs är 
prislappen  lite  mer  osäker.  Det  gör  att 

det uppstår en viss tvekan.
Men  det  finns  bolag  som 

trotsar  den  återhållsamma 
trenden.  Som  exempel  lista-
des  Episurf  och  5050  Poker 
på  NASDAQ  OMX:s  till-
växtmarknad,  First  North,  i 
augusti och september.

De företag som väljer bör-
sen gör ett långsiktigt val och ofta för att 
medvetet bygga ett starkt varumärke. 

– Som  publikt  bolag  är  varumärket 
en av dina styrkor och det är viktigt inte 
bara för att kunna sälja produkter, utan 

minst lika mycket för att kunna rekrytera 
kompetenta medarbetare. 

Finansiell symbios
Hittills i år har 22 nya bolag noterats på 
nordisk nivå, varav elva på huvudmark-
naden och elva på First North. Två av de 
noterade bolagen, Transmode och Finn-
vedenBulten,  kommer  från  riskkapital-
bolag. Antalet noteringar anses i rådande 
marknadsläge  som  gott,  och  korrelerar 
även  med  den  europeiska  marknadsut-
vecklingen. 

– First  North  är  vår  succémarknad 
som lockar till sig mindre bolag och till-
växtbolag,  men  också  lite  större  bolag 
som vill börja någon annanstans och inte 
ge sig direkt in på huvudmarknaden. Vi 
har ett jättestort intresse för First North 
och det fungerar absolut som en språng-
bräda  till huvudmarknaden. Hittills har 
vi haft 23 bolag som legat på First North 
och sedan flyttat upp till huvudmarkna-
den. 

Att först notera sig på First North ger 
tillväxtbolagen  en  chans  att  i  lite  lång-
sammare  takt  vänja  sig  vid  det  publika 
ljuset,  arbeta  upp  processer  och  rutiner 
som ligger i linje med huvudmarknadens 
rapporteringskrav.  Några  av  dem  som 
flyttat  upp  är  namnkunniga  bolag  som 
Odd Molly, Björn Borg, eWork och Cella- 
vision.

Huruvida  noteringsförberedelserna 
går snabbare i riskkapitalägda bolag har 
Parck  ingen  insyn  i,  men  möjligen  kan 
hon se en fördel i att portföljbolagen re-
dan är  vana vid  att  arbeta med avkast-
ningskrav från ägarna och investerarna.

– På dagen för noteringen är alla bo-
lag lika bra förberedda, men riskkapital-
ägda bolag kan inledningsvis ha ett visst 
försprång när det gäller erfarenhet av att 
leverera på höga avkastningskrav. En sak 
är  säker.  Börsen  och  riskkapitalsektorn 
behöver varandra och lever i något av en 
finansiell symbios, konstaterar Parck. 

www.saabgroup.com
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Börsen som exitmarknad

Text Christina B. Winroth

Marie Parck, Sverigechef för Nasdaq OMX:s noteringsverksamhet, vid noteringsceremonin för olje- och gasföretaget ShaMaran på börsen.
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bolag är varu-
märket en av 
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12_RKap_SE_exit1_A_saab.indd   12 2011-09-29   13.50



Riskkapital    Oktober 2011 13

A n n o n s  A n n o n sD e n n A  t e m At i D n i n g  ä R  e n  A n n o n s  f R å n  n e x t m e D i A

– Genom att synas i media, få tips 
från investmentbankers eller göra sig ett 
namn i sin bransch kan man väcka pre-
sumtiva köpares intresse. Det optimala 
är förstås att ett större bolag självmant 
tar kontakt med ett litet tillväxtbolag 
och inleder förhandlingar angående en 
exit, men ibland får entreprenörer agera 
förebyggande för att knyta kontakter, sä-
ger Hans Otterling, vd på riskkapitalbo-
laget Northzone Ventures.

Struktur och tillväxt avgörande
I samband med en exit genomförs en due 
diligence. För att företaget ska vara attrak-
tivt i köparnas ögon är det ofta avgörande 
att entreprenörerna har struktur på före-
tagets administrativa och affärsmässiga 
processer. För många svenska teknikbolag 
med exitambitioner är den amerikanska 
marknaden i särklass mest intressant. 

– Bland amerikanska teknikbolag 
finns en lång tradition av att förvärva 
små teknikbolag med potential. Många 
amerikanska bolag, däribland Cisco, be-

traktar förvärvet av småbolag som en 
central del i sitt produktutvecklingsar-
bete. Många fokuserar på att förvärva 
bolag som utvecklat en intressant spjut-
spetsteknologi, säger Hans Otterling.

Patenterade teknologier
Amerikanska teknikföretag är i 
allmänhet intresserade av att för-
värva bolag som är globalt verk-
samma och har kunder, vilket 
bevisar att tekniken är gångbar 
på marknaden. En snabb till-
växttakt och en eller flera paten-
terade teknologier bidrar också 
till att öka förutsättningarna för 
en framgångsrik exit. Ett tips är 
att kontinuerligt bevaka såväl 
sina egna som konkurrenternas 
patent för att redan på ett tidigt 
stadium kunna identifiera even-
tuella patentintrång.

– Ett gott råd till innovativa teknik-
bolag är att patentera sin teknik på ett 
så tidigt stadium som möjligt. Börja med 
att patentera tekniken i Sverige, för att 
därefter addera patent på den europeiska 
och amerikanska marknaden. Ytterligare 
en avgörande faktor för många ameri-
kanska bolag är freedom to operate, vil-

Goda exitmöjligheter för 
välskötta tillväxtföretag
Det finns alltid en exitmarknad för välskötta tillväxtbolag. Anledningen till att ett stör-
re företag visar intresse för att köpa upp ett mindre bolag varierar dock. Det kan bero 
på att företaget vill stärka sin position inom ett visst segment genom att utöka sin 
produktportfölj eller att man förvärvar ett bolag av rent strategiska skäl.

Många 
fokuserar 

på att förvärva 
bolag som utveck-
lat en intressant 
spjutspetsteknologi

ket innebär att det saknas konkurrenter 
som utvecklat en liknande teknik och pa-
tenterat denna, säger Hans Otterling.

Exempel på framgångsrika exits av 
svenska teknikbolag är Microsofts för-
värv av Skype och IK Investment Partners 

Exit för venture capital

Text Annika Wihlborg

förvärv av Episerver. Många svenska tek-
nikbolag som förvärvas av amerikanska 
företag behåller sina teknikutvecklings-
avdelningar i Sverige, medan enheter för 
försäljning och marknadsföring ofta flyt-
tar utomlands. 

Hans Otterling, vd på riskkapi-
talbolaget Northzone Ventures.

Nordbild.org
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Färre börsintroduktioner och fler 
secondary buyouts är en tydlig trend som 
förstärkts under de senaste 
åren och accentueras av det 
rådande marknadsläget. Det 
framhåller Till Gutzen, part-
ner och Sverigechef på risk-
kapitalbolaget Cubera Private 
Equity.

– När bolaget efter den tra-
ditionella innehavstiden om 
5-7 år gjort sin transforma-
tion och ägarna nått sina avkastnings-
krav, blir det allt vanligare att lämna 
över stafettpinnen till nya ägare som vill 
utveckla bolaget ytterligare.

– Historiskt sett har det visat sig att 
försämrade avyttringsmöjligheter leder 
till att buyoutfonderna löper vidare och i 
stället för att sälja till ett undermåligt pris, 
fortsätter man att utveckla bolagen tills 
det lönar sig bättre att sälja. I dagsläget är 
det dessutom svårt att finansiera de riktigt 
stora affärerna som kräver banksyndikat. 

Sälja andelar
Med färre noteringar och uteblivna stor-
affärer kan buyoutfonderna få svårt att 
leverera tillbaka kapital till sina investe-
rare. Då är det viktigt att skapa andra 
sätt för investerare att skapa likviditet. 

– En väg att gå är att sälja 
sina andelar i riskkapitalfon-
derna på secondarymarkna-
den. Den funktionen har inte 
funnits tidigare, men med en 
secondarymarknad kan lik-
viditet skapas i en annars il-
likvid marknad. Trendbrottet 
kommer att leda till att fler in-
vesterargrupper ges möjlighet 

att investera i private equity, eftersom de 
nu har möjlighet att omsätta sina andelar 
och gå in och ur marknaden, konstaterar 
Gutzen. 

Secondarymarknaden skapar likviditet
I dag görs 70-75 procent av alla 
exits till industriella aktörer. 
Endast en liten del börsintro-
duceras. Däremot är secondary 
buyouts ett växande område, 
liksom secondarymarknaden.

Exit för buyout

Text Christina B. Winroth

Till Gutzen

A n n o n s
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Internationellt kapital stod för 75 
procent av kapitalet i de svenska buy-
out-fonderna för fem till sex år sedan. 
Nu börjar det närma sig 95 procent. En 
förklaring till det stora intresset från ut-
ländska investerare är att svenska buyout-
fonder tillhör den bästa kvartilen globalt. 
Under årets andra kvartal mins-
kade dock antalet investeringar. 

– Det beror till stor del på att 
fokus i stället ligger på att av-
yttra bolag. Men trots den ska-
kiga utvecklingen i omvärlden 
är situationen för det svenska 
buyout-segmentet relativt sta-
bil, säger Gustaf Kugelberg, 
chefsekonom på Svenska Risk-
kapitalföreningen. 

Gustaf Kugelberg betonar 
dock att den rådande finansiella oron 
kan komma att påverka portföljbolagens 
resultat och riskkapitalbolagens möjlig-
heter att resa nya fonder. 

Allt färre ventureinvesteringar
Riskkapitalbolagens investeringar i ven-
turebolag har däremot sjunkit ganska 
drastiskt tre år i rad. I Sverige finns bara 
enstaka exempel på privat venture-bolag 
som har lyckats resa fonder. I de nord-
iska grannländerna är utvecklingen inte 
lika dramatisk.

– För samhället är denna utveckling 
ett allvarligt problem eftersom det drab-
bar tillkomsten av nya expansiva företag 
och arbetstillfällen. När det gäller inves-
teringar i venture är det viktigt med bra 
nätverk och erfarenhet, vilket privata 
ventureaktörer har. För att öka dessa in-
vesteringar krävs skatteincitament som 
riskkapitalavdrag, säger Gustaf Kugel-
berg. 

Sammanlagt finns ungefär 17 miljar-
der i statligt riskkapital för venturein-

vesteringar. Att staten går in 
och stödjer är positivt, enligt 
Gustaf Kugelberg. Men de 
positiva effekterna skulle bli 
än större om privata finansi-
ärer gick in och bidrog med 
sin kunskap och sina nät-
verk. Gustaf Kugelberg efter-
lyser att de statliga pengarna 
investeras i privata venture-
fonder, i stället för som nu 
direkt i företagen, en modell 

som bland annat norrmännen har anam-
mat. 

– I Norge har effekterna blivit bättre. 
Bland annat kanaliseras investeringsbe-
sluten ner på fondnivå, till aktörer som 
har sina egna pengar investerade i fon-
derna, säger Gustaf Kugelberg. 

Ökade regleringar
I spåren av finanskrisen har det kom-
mit nya regleringar som antingen 
direkt eller indirekt påverkar riskka-
pitalbranschen. AIFMD (Alternative 

Investment Fund Managers Directi-
ve), Solvens II och Basel 
3 är tre sådana reglering-
ar. Branschen är inte emot 
regleringarna men de mås-
te vara ändamålsenliga och 
inte snedvrida konkurren-
sen. 

– Framförallt AIFMD 
har inte anpassats ordent-
ligt efter riskkapitalbolagens verklig-
het; de har från början skrivits för 

hedgefonder och sedan har man lagt till 
riskkapital. Förutsättning-
arna är helt olika, vilket 
leder till kostnader för att 
leva upp till regleringarna 
som till stor del är ganska 
onödiga. Det är ett eta-
bleringshinder och drab-
bar i synnerhet de mindre 
riskkapitalbolagen vilket 

påverkar samhällsekonomin negativt, 
säger Gustaf Kugelberg. 

”Med rätt incitament på plats kan 
venturemarknaden expandera” 
De svenska buyout-fonderna har levererat bra avkastning, vilket har resulterat i ett ökat in-
flöde till fonderna från utländska investerare. Men för att venturemarknaden ska vakna till liv 
krävs ett antal förändringar som skatteincitament och att staten placerar sitt riskkapital i en 
fond-i-fond. Det anser Gustaf Kugelberg, chefsekonom på Svenska Riskkapitalföreningen. 

Venture och buyout

Text Henrik Norberg

Gustaf Kugelberg, chefs-
ekonom på Svenska 
Riskkapitalföreningen.

Situatio-
nen för 

det svenska 
buyout-seg-
mentet är 
relativt stabil
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Private equity-marknaden allt mer professionell
En viktig grundbult för att en transaktion ska bli framgångsrik är 
att ha en tydlig vision över syftet med investeringen. Därtill bör 
investeraren knyta band med ledningen och nyckelkunder. Det an-
ser Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, som är 
rådgivare till Nordic Capitals fonder. 

  I  slutet  av  september  sålde  Nord-
ic  Capital  läkemedelsbolaget  Nycomed 
till  japanska Takeda  för  en  re-
kordsumma  på  närmare  90 
miljarder kronor. Nycomed har 
funnits  i  Nordic  Capitals  fon-
der  till  och  från  sedan  1999. 
Enligt  Kristoffer  Melinder  är 
Nycomed  ett  bra  exempel  på 
hur Nordic Capital arbetar ak-
tivt med sina portföljbolag. 

– Vi har lyckats tillämpa ett 
stort  antal  av  våra  strategier 
på Nycomed, som bland annat 
kunnat genomföra en strategisk omposi-
tionering mot tillväxtmarknader. Genom 
uppköpsstrategier har bolaget kunnat re-
alisera synergier och samtidigt ta del av 
strukturella  förändringar  i  läkemedels-
branschen, säger Kristoffer Melinder. 

De  senaste  åren  har  marknaden  för 
M&A  blivit  mer  professionell,  både 
bland köpare och säljare. Denna utveck-
ling har medfört att det i dag inte längre 
fungerar att agera taktiskt på samma sätt 
som tidigare, till exempel genom att av-
vakta med ett förvärv för att invänta hur 

konkurrensen utvecklas. 
– I  dag  finns  inte  längre 

outbildade säljare utan alla ar-
betar hårt för att få ut högsta 
möjliga pris,  vilket bland an-
nat visar sig genom att rådgi-
vare finns med i alla skeden av 
ett förvärv. Därför är det vik-
tigt att ha en strategi på plats, 
vara  proaktiv  och  bestämma 
sig för vilka investeringar som 
kan vara av intresse och sedan 

fokusera på dem, säger Kristofer Melinder. 

Vision måste finnas 
En viktig grundbult för att en transaktion 
ska bli framgångsrik är att det redan inn-
an förvärvet finns en tydlig vision över syf-

tet med  investeringen. Visionen kan vara 
att bana väg  för en  internationell  etable-
ring,  till  exempel  genom  att 
man  förvärvar  ett  regionalt 
bolag som man vill göra  till 
en  global  spelare.  Ett  annat 
mål kan vara att ompositio-
nera bolaget som Nordic Ca-
pital  gjorde  med  Nycomed 
och Point. Vid förvärvet var 
Point en ren produktleveran-
tör av betalterminaler. Under 
åren  som  Nordic  Capital  har  ägt  Point 
har  bolaget  utvecklats  till  en  tjänsteleve-

rantör som nu säljer transaktionslösning-
ar  till  detaljhandeln.  Men  företag  består 

av människor och därför är 
relationer  A  och  O,  enligt 
Kristofer Melinder: 

– För  att  lyckas  måste 
man  bygga  bra  relationer 
med bolagets ledning, sätta 
sig in i branschen och bola-
gets kunder och konkurren-
ter. Sedan utvecklar vi som 
ägare tillsammans med led-

ningen en gemensam vision och en stra-
tegisk handlingsplan.  

Transaktionsprocessen

Text Henrik Norberg

Man 
måste 

bygga bra relatio-
ner med bolagets 
ledning, sätta sig 
in i branschen och 
bolagets kunder

Managing Partner 
Kristoffer Melinder, 
NC Advisory AB.

Laboratorium i Nycomed Mumbai Research and Development Center, Indien.
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Att rekrytera rätt medarbetare och 
styrelse till ett portföljbolag är, enligt 
Harold Kaiser, själva fundamentet för 
bolagets fortsatta utveckling.

– Forskning på området, liksom våra 
erfarenheter, visar att den absolut vikti-
gaste parametern i ett fö-
retags framtida utveckling, 
när man har köpt ett fö-
retag, är kvaliteten på led-
ningen. Viktigt är också att 
ledningen backas upp av 
en rätt sammansatt styrelse 
som kan utmana och stötta 
vd:n. 

Litorina byter ledning i 
ungefär hälften av företagen de förvär-
var. 

– Det är inget självändamål. Ofta finns 
det redan en bra ledning, men om inte så 
är fallet, är det vårt jobb som ägare att 
rätta till den saken.

Även om Harold Kaiser, och Litorina, 
är i riskkapitalbranschen menar han att 
allt till syvende och sist handlar om män-
niskor.

– Ett företags konkurrenskraft inom 
sin bransch avgörs i slutänden till stor 
del av spridningseffekterna från kvalite-
ten på ledningen. 

En viktig parameter i ett ledningsbyte 
är också hur själva bytet genomförs. 

– Det är inte att rekommendera att ha 
en hemlig plan. Vi kommu-
nicerar alltid att vi har för 
avsikt att byta ledning re-
dan innan vi har köpt före-
taget. Alla i verksamheten 
måste förstå varför led-
ningsbytet kommer. 

Lyckat exempel
Att byta ledning i ett bolag 

innebär att det kan ta upp till nio måna-
der innan en ny vd är på plats. Litorinas 
modell är att låta ordföranden temporärt 
få en aktivare roll och delta i lednings-
gruppen medan vd-bytet pågår.  

– Under tiden får han eller hon djup 
kunskap om verksamheten som sedan stan-
nar kvar i projektet. Vi är principiellt emot 
att sätta in en interims-vd eftersom kom-
petensen försvinner när nye vd:n tillträder.

Harold Kaiser lyfter fram Q-MATIC, 
ett framgångsrikt familjeföretag som bli-
vit världsledande på kösystem, som ett 
exempel på lyckad ledningstillsättning i 
Litorinas portföljbolag.

– Här kom vi fram till att det behöv-
des en ny vd för att ta tillvara bolagets 
fulla potential. Under tiden som vi sökte 
efter en ny vd gick ordförande in och led-
de bolaget. Vi rekryterade sedan en bra 
vd i form av Åke Stråberg från Husqvar-
nas koncernledning. Han implementera-
de modernt management i det anrika och 
framgångsrika familjeföretaget. 

Bolaget hade historiskt sett vuxit med 

”På lång sikt handlar allt om människor”
– Kvaliteten på ledningen är den enskilt viktigaste faktorn för hur ett bolag 
utvecklas. När man väl har köpt ett företag handlar allt ytterst om männis-
kor, säger Harold Kaiser, vd för Litorina.

Harald Kaiser, 
vd för Litorina.

Rekrytering

Text Anette Bodinger

Alla i 
verksam-

heten måste 
förstå varför 
ledningsbytet 
kommer

w w w. n o v a r e . s e

We build organisations
executive search

executive network programs

Young professional development

interim management
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cirka åtta-tio procent per år och haft en 
vinstmarginal på cirka 15 procent.

– Genom förändringsarbetet som ini-
tierades uppgraderades ett antal nyckel-
processer vilket efter ett par år ledde till 
att verksamheten växte 20 procent orga-

niskt per år med en vinstmarginal på 20 
procent.  Detta lyckades ytterst tack vare 
att vi ökade kvaliteten på ledning och 
styrelse; det var viktiga och avgörande 
instrument i den här förändringen, kon-
staterar Kaiser. 
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En due diligence, företagsbesikt-
ning, kan vara mer eller mindre om-
fattande beroende på hur det som ska 
förvärvas ser ut. Syftet är att bekräfta att 
den bild som säljaren lämnar är rimlig 
och riktig.

De olika delarna inom riskkapitalvärl-
dens due diligence fokuserar i regel på 
legala, finansiella, strategiska, manage-
ment-, miljö-, försäkrings-, patent- och 
IPR-frågor (Intellectual property rights).

– Från början handlade due diligence 
mycket om att kontrollera att bolaget 
inte hade några dolda fel. I dag försöker 
man i allt större utsträckning använda 
processen som ett strategiskt instrument 
för att ge bolaget en ny start och hitta 
förbättringsmöjligheter, säger Hans Wik-
se, Managing Partner på riskkapitalbola-
get Procuritas.

Vid ett potentiellt företagsköp stu-
deras faktorer som bolagets 
tillväxt- och vinstutveckling 
samt kapitalbehov.

– Genom att anlita mana-
gementkonsulter arbetar vi 
även proaktivt för att kart-
lägga marknadssituationen, 
framför allt för att identifiera 
risker och positiva marknads-
trender som bolaget kan ut-
nyttja.

Traditionellt ingår också 
den finansiella granskningen i 
due diligence-processen, som i grund och 
botten är en revision av bolaget. Syftet 
är att se om de historiska siffrorna vad 
gäller omsättning och lönsamhet är kor-
rekta.

– Ibland hittar vi saker som inte finns 
i redovisningen och det kan även vara 
redovisningsfel gjorda. Revisionen kan 
även ge en god inblick i vilka kostnads-
besparingar som kan göras. På samma 
sätt kan man få upp ögonen för vilka 

kostnadsökningar som sitter 
latent i organisationen. Det 
är viktigt att historiska re-
sultat- och balansräkningar 
är korrekta och att vinsten i 
övrigt inte varit uppblåst av 
konstlade skäl, eller av skäl 
som är av engångskaraktär. 

Kompetent ledning
En mycket viktig del i utvär-
deringsarbetet är att göra en 
ordentlig due diligence av led-

ningen. 
– Eftersom det är cheferna som ska 

göra mycket av arbetet efter att vi gjort 
vår investering är managementbiten 
jätteviktig. Vi vill försäkra oss om att 

cheferna är kapabla och tillräckligt moti-
verade, så att de inte försvinner strax ef-
ter köpet, samt att dynamiken i gruppen 
fungerar. Vi tar också pulsen på ledning-
en för att se om de är mogna för den upp-
gift och strategi som ligger framför dem.

Eftersom riskkapitalbolagens mål-
sättning är att få till en accelererad till-
växt ställer det i regel högre krav än vad 
en sittande ledning är van vid. Därför är 
det vanligt med kompletteringsrekryte-
ringar för att stärka upp vissa delar av 
bolaget.

Ett gott exempel på att en noggrann 
due diligence kan löna sig är Procuri-
tas uppköp av DISA, en tillverkare av 
gjuteri- och stålblästringsutrustning. 
En positiv överraskning vid den affären 
var att DISA visade sig ha en betydligt 
starkare position i tillväxtmarknaderna 
i Kina och Indien än vad man först an-
tagit.

– Detta gjorde det lättare att komma 
i mål med uppköpsförhandlingarna och 

innebar att man redan från början kunde 
fokusera strategin på de mest värdeska-
pande åtgärderna, konstaterar Wikse. 

Due diligence som värdedetektor
Från kontrollinstrument till värdedetektor. Det är den 
värderingsresa som riskkapitalbolagens due diligence-
processer gjort under de senaste åren. För med tillväxt 
för ögonen gäller det att hitta potentialen i bolagen.

Due diligence

Text Christina B Winroth

Förberedelse – köparen träffar due diligence-
grupperna för att diskutera målsättningarna 
och riskerna med förvärvet. 

Informationsförfrågan – due diligencegrup-
perna sammanställer en lista över områden 
som ska undersökas. Listan skickas till mål-
företaget som sammanställer informationen.

Analys – due diligencegrupperna analyserar 
den framtagna informationen och intervjuar 
ledningen i målföretaget.

Rapportering – informationsinhämtningen och 
analysen sammanfattas till en rapport som 
muntligt och skriftligt redovisas för upp-
dragsgivaren.

Implementering – köparen ser till att problem 
och andra iakttagelser som lyfts fram i rap-
porten åtgärdas på olika sätt, eller drar sig 
ur affären.

Processens olika steg

Hans Wikse, Managing 
Partner på riskkapitalbo-
laget Procuritas.
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Outnyttjade immateriella 
värden i svenska bolag
– Riskkapitalister och svenska företagsledare har generellt för dålig 
kunskap om immaterialrätt för att till fullo kunna utnyttja de im-
materiella värden som finns i dagens bolag säger Peter Friedrichsen, 
ledamot i Sveriges Patentbyråers förening.

  Svensk  industrihistoria  präglas  av 
en ingenjörskultur där innovationer stått 
i centrum. För inte så länge sedan var ma-
teriella  ting  de  viktigaste 
rikedomarna i samhällseko-
nomin. I dag är det icke-ma-
teriella värden som ligger till 
grund för ett företags föräd-
lingsprocess.  Men  att  vär-
dera  immateriella tillgångar 
kräver  en  betydligt  djupare 
analys än en klassisk due di-
ligence.

Peter Friedrichsen, vd för 
Bergenstråhle  &  Lindvall, 
och  Magnus  Hallin,  vd  för 
AWApatent, är ledamot respektive ordfö-
rande  i  Sveriges  Patentbyråers  förening. 

De  menar  att  många  svenska  bolag  har 
en föråldrad syn på hur immateriella till-
gångar ska värdesättas.

– De svenska bolagen har inte 
riktigt  insett  hur  långt  det  har 
gått  och  hur  stora  värden  det 
finns i dessa tillgångar. Man mås-
te börja  ifrågasätta vad det  är  i 

bolagen som genererar 
pengar och växla över 
till  att  värdera  de  im-
materiella tillgångarna 
på  ett  helt  annat  sätt, 
menar Magnus Hallin.

Han  påpekar  att 
det  under  den  gångna  somma-
ren skett en rad internationella 
företagsförvärv,  där  Googles 
köp av Motorola Mobility kan-
ske är det mest kända, som vi-
sar  på  de  stora  värden  som 

ligger i just patenttillgångar. 
– Sannolikt  finns  det  många  svenska 

bolag  med  outnyttjade  im-
materiella  tillgångar  som  de  inte 

värdesätter  och  kommersia-
liserar. 

Ökad kompetens
För att komma till rätta med 
problemet krävs att företagen 
höjer  kunskapsnivån  på  om-
rådet. 

– Vi,  som  experter  på  im-
materialrätt,  kan  hjälpa  till 
med  värderingen  av  imma-
teriella  tillgångar.  Men  den 
grundläggande  identifiering-

en av tillgångar måste ske i själva bolagen, 
säger Peter Friedrichsen.

Att  värdera  immateriella  rättigheter  är 
inte helt lätt. De kan ha ett mycket större 
värde än de produkter som företaget har, 
men de kan även ha  ett betydligt mindre 
värde. 

– Traditionell  IP-due  diligence  svarar 

bara på frågan om det finns patentskydd el-
ler inte. Men det gäller att gå djupare i ana-
lysen och ta reda på vad det är  för unika 
lösningar som är skyddade, vad de poten-
tiella  användningsområdena omfattar  och 
hur de är kopplade till nutida och framtida 
intäkter. En teknik har bara ett värde i ett 
sammanhang. För ett bolag är ett visst pa-
tent värt noll. För ett annat bolag kan det 
vara ovärderligt, säger Magnus Hallin.

Till  den  som  funderar  på  att  förvärva 
ett  företag där det finns  skyddade rättig-
heter ger Peter Friedrichsen följande råd:

– Gräv två nivåer djupare i analysen än 
vanligt. Det är ungefär som att vaska guld. 
Det kan vara bara sten och grus, men det 
kan även vara några riktiga guldkorn! 

Immaterialrätt

Text Anette Bodinger

Magnus Hallin, vd för 
AWApatent och ordfö-
rande i Sveriges Patent-
byråers förening.

Peter Friedrichsen, vd för 
Bergenstråhle & Lindvall 
och ledamot i Sveriges 
Patentbyråers förening.
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www.prv.se                                                                                                                   Skyddar dina idéer

Undvik obehagliga överraskningar
Vid stora investeringar, till exempel företagsfusioner eller förvärv, är det av 
största vikt att utreda vilka immateriella tillgångar som finns i företaget. Vår nya 
uppdragstjänst IP Due Diligence ger dig en sammanställning av de immateriella 
rättigheterna. Vi gör en utredning som vid varje tillfälle skräddarsys med hänsyn 
till den specifika affärsuppgörelsen. En IP Due Diligence utförd av PRV InterPat 
ger dig det bästa tänkbara underlaget för den fortsatta affären. Vi ger dig fakta 
före så du slipper hamna efter!

Läs mer om IP Due Diligence och våra andra uppdragstjänster på www.prv.se
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  Utbildningsföretaget  Academedia 
är  ägt  av  riskkapitalgruppen  EQT  se-
dan  2010.  För  Academedias  vd  Marcus 
Strömberg har det nya ägarskapet betytt 
både för- och nackdelar. 

– Den kritik som ofta riktas mot risk-
kapitalindustrin  handlar  framförallt  om 
riskkapitalägande  som  en  vinstmaskin 
och den gäller  i  synnerhet vård- och ut-
bildningssektorn.  Tyvärr  påverkar  den 
här  typen av kritik  förtroendet även  för 
vår verksamhet, då vi nu ägs av ett risk-
kapitalbolag. 

Marcus Strömberg menar att kommen-
tarerna i många fall missar målet och att 
förändringen i ägande varit till det bättre 
för Academedia. En markant förbättring 
han nämner är en ökad långsiktighet. 

– Vi  har  tidigare  varit  börsnoterade, 
vilket  i  sig  varit  positivt  då  det  lett  till 
ökad transparens, men risken finns alltid 
att  man  fokuserar  för  mycket  på  kvar-

Långsiktig strategi med riskkapital
Den bild som ges i medierna av riskkapital är ofta missvisande och 
kan medföra att negativa konsekvenser drabbar även investerings-
objekten. I själva verket medför riskkapital ofta långsiktiga strate-
gier och tydligt ägarskap. 

talsrapporten.  I  dagsläget  har  vi  fått  en 
mer långsiktig strategi och en tydlig led-
ningsmodell där både 
ägare,  styrelse  och 
ledning  har  en  ut-
präglad  roll.  Vi  är 
överens  om  en  ut-
vecklingsplan  och  ar-
betar efter den.

Behov av infor-
mationsarbete
Strömberg  påpekar 
att  riskkapital  är  en 
etablerad  ägande-
form, som en stor del 
av  svenskt  närings-
liv  är  berört  av. Han 
konstaterar  dock  att 
branschen  skulle  må 
bra  av  att  tydligare 
förklara  sina  styrkor 
och att de bolag som är skickliga borde 
visa upp sig. 

– Detta är en av de mest framgångsrika 
ägandeformer som finns. Genom vårt nya 
ägarskap har vi fått ta del av många dukti-

ga styrelsepersoner och skickliga industri-
ella  rådgivare,  vilket  vi  annars  inte  fått. 
Strukturen kan dock vara svår att förkla-
ra, något som är ett problem framförallt 
därför att det inte läggs så mycket krut på 
att försöka. Information är oerhört viktigt 
–  vi  behöver  ju  inte  färre  som  utvecklar 
nya företag, utan fler, och det är just detta 

som riskkapitalbolag är bra på. 

Framtida exportindustri
Utbildningssektorn  är  en  attrak-

tiv  bransch  för  riskkapitalinvesteringar, 
framhåller Strömberg, då det är en central 
och  viktig  sektor  som  växer  snabbt  och 
har hög förbättringspotential. 

– Vi  arbetar  med  barn  och  unga,  vil-
ket  kräver  kompetenta  och  drivna  män-
niskor. Den här typen av bransch kan inte 
ha kostnadseffektivitet högst på listan – i 
stället investerar man i kvalitet. Förhopp-
ningsvis  arbetar  vi  i  en  framtida  svensk 
exportindustri: att leverera bra utbildning 
av hög kvalitet. 

Academedia

Text Sandra Ahlqvist

Vi arbe-
tar med 

barn och unga, 
vilket kräver 
kompetenta och 
drivna människor

Vd Marcus Strömberg, 
Academedia.

“If there was a ‘region of Europe’ category it 
should be the Nordics; the region has been on 
fire. But one firm really stood out. The winner 
did three deals and three exits in the period. 

One of which was the staggering €9.6bn sale of 
Nycomed. The winner is Nordic Capital”

Jury’s motivation for Nordic House of the Year
2011 unquote” British Private Equity Awards

www.nordiccapital.com
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Offentlig finansiering är ett nödvändigt komplement till privat 
riskkapital och ger företag med potential den språngbräda och det 
självförtroende som behövs för att kunna söka privat kapital. 

  Peter  Strömbäck,  vd 
på  Innovationsbron,  me-
nar  att  det  finns  en  vit  fläck 
i finansieringskedjan, faser då 
privata finansiärer  sällan  går 
in  eftersom  riskerna  bedöms 
vara för höga. Genom offent-
liga  investeringar  i  en kritisk 
tillväxtfas  sänks  risken  för 
privata  finansiärer  och  ny-
startade företag får en platt-
form som gör dem redo att 
prova lyckan på den privata 
riskkapitalmarknaden. 

– Våra  innehav  attra-
herar  privata  investerare. 
Under  2010  så  visade  vår 
uppföljning att varje krona 
som  Innovationsbron  ny-
investerat  har  växlats  upp 
med  1,5  kronor  av  andra  finansiärer. 
När vi sedan tilläggsinvesterar så har vår 
krona  växlats  upp  med  drygt  7  kronor 

av andra finansiärer, där privata investe-
rare stod för cirka 90 procent. Graden av 
medfinansiering  från privata  investerare 
bevisar  att  det  offentliga  kapitalet  fyl-

ler  en  viktig  funktion  för  att 
möjliggöra framväxten av till-
växtföretag  och  förnyelse  av 
Sveriges näringsliv, säger Peter 
Strömbäck. 

Innovationsbron  investerar 
främst  i  företag  som  har  en 
skalbar affärsidé med interna-
tionell potential samt en tydlig 
målmarknad.

– Till  skillnad  från  priva-
ta  aktörer  har  vi  inga  di-
rekta  avkastningskrav.  Vår 
målsättning  är  att  lägga 
grunden  till  hållbara  till-
växtföretag  vilket  ger  en 
långsiktig  samhällsnytta  i 
form av ökad sysselsättning 
och skatteintäkter, säger Pe-
ter Strömbäck.

Viktiga ”kapitalmäklare”
Anna Hallberg, vice vd på Almi, betrak-
tar  de  offentliga  finansiärernas  roll  som 

Offentlig finansiering

Text Annika Wihlborg

Det 
offentliga 

kapitalet fyller en 
viktig funktion för 
att möjliggöra 
framväxten av 
tillväxtföretag

Offentlig finansiering banar väg

”kapitalmäklare”  och  länk  mellan  till-
växtföretagen  och  den  privata  riskka-
pitalmarknaden  som  central  för  hela 
riskkapitalprocessen. Ytterligare ett syfte 
för offentliga aktörer är att finnas till för 
företag  i  ett  brett  spektrum 
av  branscher  i  hela  landet.  
Offentliga  finansiärer  smör-
jer  maskineriet  och  banar 
väg  för  privata  aktörer  i  ett 
senare skede. 

  – Sedan  två  år  tillbaks 
driver  vi  riskkapitalbolaget 
Almi invest. Kravet för att vi 
ska gå in och finansiera är att 
entreprenörerna  har  en  lika 
stor andel privat riskkapital, men för var-
je krona som vi bidrar med har företagen 

Vd Peter Strömbäck, 
Innovationsbron.

beviljats i snitt tre gånger så mycket från 
privata finansiärer, säger Anna Hallberg.

Offentligt kapital överbryggar
I det  första skedet av ett  företags utveck-

ling  finns  mycket  resurser  att 
tillgå, men så snart företaget är 
redo  för  en  tidig  expansionsfas 
uppstår lätt ett glapp som i vär-
sta fall hindrar företaget från att 
gå vidare till nästa fas. 

– När  offentliga  aktörer  ut-
värderar  ett  företags  potential 
och  genomför  en  grundlig  due 
diligence-process spar vi tid och 
resurser för privata aktörer som 

är intresserade av att gå in i företaget i ett 
senare skede, säger Anna Hallberg. 

Vice vd Anna Hallberg, 
Almi.

Riskkapitalbolag – nytändning för snabbväxare
Mjukvaruföretaget Episervers framgångsresa har gått från familje-
företag till att bli en eftertraktad stafettpinne för riskkapitalbolag.

  – Nya  ägare  är  lite  som  att  byta 
coach  i  ett  fotbollslag.  Det  blir  nytänd-
ning och idéer och influenser kommer in 
i bolaget, säger Martin Henricson, i dag 
vd på Episerver.

1994 startade 29-åringen Mikael Run-
hem  och  hans  fru  Episerver,  som  gör 
plattformar  till  webbplatser  på  företag 
och kommuner. Framtagandet av ett da-
tabaserat  webbpubliceringssystem  fick 
försäljningen  att  skjuta  i  höjden  och  i 

mitten av 2000-talet uppvaktades Mikael 
Runhem av en rad riskkapitalbolag. 

– Det fanns ett stort behov av att ex-
pandera  internationellt,  vilket  var  en 
viktig  orsak  till  att  han  skulle  släppa 
kontrollen över företaget som då omsat-
te  minst  100  miljoner  kronor.  Men  det 
handlade  också  om  att  säkra  fortsatta 
nödvändiga  investeringar  i  bolaget,  be-
rättar Martin Henricson.

Venture capital-företag tar över
Mikael  Runhem  sålde  under  2007  ma-
joriteten i Episerver till en grupp venture 
capital-företag. Dessa bestod av Amade-
us Capital Partners, Northzone Ventures 

och  Monterro  Holdings.  Peter  Larsson 
på  Monterro  Holdings  gick  in  som  vd  i 
Episerver. De nya ägarna, med stora kun-
skaper  inom  it-området och  inte minst  i 
kombination med  internet och program-
vara,  fokuserade  på  tillväxt 
genom internationell expansi-
on, ett bredare produktutbud, 
ökade  investeringar  i  mark-
nadsföring och en utvidgning 
av partnernätverken.  Särskilt 
skedde  en  satsning  på  Be-
nelux som hub för hela Euro-
pa,  samtidigt  som  säljtrycket 
ökade i England och USA.

I  november  förra  året  var 
det dags för venture capital-
gruppen  att  göra  exit.  Un-
der de senaste fem åren har 
tillväxttakten varit i genom-
snitt 34 procent per år. 

– VC-bolagen hade gjort 
sin  resa  klar,  investerat  i 
bolaget,  skapat  en  värde-
ökning och hade en bra ex-
itmöjlighet,  säger  Martin 
Henricson.

Buyout-företag ny köpare
Planen  var  att  notera  bolaget  på  Stock-
holmsbörsen,  men  skakig  ekonomi  i 
världen  gjorde  att  noteringen  sköts  på 
framtiden. I stället förvärvade buyout-fö-

retaget  IK  Investment  Partners  hela  bo-
laget. 

Nu  ligger  fokus  på  en  fastställd  plan 
som löper tre till fem år framåt i tiden.

– Vi har stakat ut vad vi vill göra med 
bolaget och hur vi ska utveckla 
det vidare för att det ska bli så 
stort och fint som möjligt. Inte 
minst ska vi fortsätta att öka in-
ternationaliseringen  för  att  bli 
mindre beroende av vår starka 
nordiska hemmamarknad.

Och så lägger han till:
– Sen ska vi naturligtvis fort-

sätta  se  till  att  vi  har  en  bred 
plattform som möter den  fort-

satta  strukturomvandling 
som pågår inom onlinetjäns-
ter, säger Martin Henricson.

Episerver  beräknas  i  år 
omsätta  en  bit  över  250 
miljoner  kronor  och  har 
150  anställda.  Huvudkon-
toret finns  i Stockholm, där 
bolagets  forskning  och  ut-
veckling  också  är  baserad. 

Bolaget  är också  representerat  i Austra-
lien, Danmark, Finland, Nederländerna, 
Norge,  Storbritannien,  Sydafrika  och 
USA.  Bolaget  har  utvecklingsresurser  i 
Vietnam  och  försäljningen  till  slutkund 
sker via ett partnernätverk, med drygt 5 
000 partnerföretag i mer än 30 länder. 

Episerver

Text Sven Wettergrund

Vd Martin Henricson, 
Episerver.

VC-bola-
gen hade 

gjort sin resa 
klar, investerat i 
bolaget, skapat 
en värdeökning
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Innovationsbron satsar på inkuba-
torer och inkubationsmiljöer som arbe-
tar med utveckling av nya företag med 

tillväxtfokus. I satsningen ingår, förut-
om driftsfinansiering, tillgång till erfa-
renhetsmöten och kompetensutveckling 
för att förbättra stödet till företagen 
samt benchmarking med andra inkuba-
torer. 

– De bolag som har utvecklats i Sve-
riges 20 bästa inkubatorer sysselsätter 

över 3 500 personer och har en samman-
lagd årsomsättning på över 2 miljarder, 
vilket ger stora värden tillbaka till staten, 
säger Anders Nilsson, pro-
gram manager och ansvarig 
för BIG Sweden på Innova-
tionsbron.

Fortsatt tro på 
inkubatorbolag
En inkubatormiljö kan ge en 
skjuts i rätt riktning för entre-
prenörer som söker finansie-
ring. Denna bild bekräftas i 
den uppföljning Innovations-
bron gjort av inkubatorer där 
investeringar till inkubatorbolag ökade 
både 2009 och 2010 trots finanskrisen. 
Under 2010 investerades 499 miljoner 
kronor i ägarkapital i 151 bolag som satt 
i inkubatorer med driftsfinansiering från 
Innovationsbron.

– Entreprenörer i tidiga faser står in-
för många utmaningar och möjliga fall-
gropar. Många företag har därför stor 
nytta av en strukturerad affärsutveck-
lingsprocess som erbjuds i inkubatorer 
som steg för steg bistår entreprenörerna 
genom olika tillväxtfaser, säger Anders 
Nilsson.

Anders Nilsson anser att inkubato-
rernas affärsutvecklingsprocess har pro-

fessionaliserats på senare år, inte minst 
genom att affärsutvecklare och affärsut-
vecklingsprocesser blivit mer anpassade 
efter företagens individuella behov och 

utvecklingskrav i branscher/
sektorer som är relevanta för 
tillväxtbolag. 

– Inkubatorsföretag kan 
ha en fördel gentemot an-
dra uppstartsbolag efter-
som det faktum att de sitter 
i en inkubator kan utgöra 
en kvalitetsstämpel. Inkuba-
tionsprocessen kan definitivt 
ha en katalytisk effekt på ett 
företags finansiering, säger 
Anders Nilsson.  

Inkubatorer skapar samhällsnytta
Inkubatorer fyller en viktig funktion i innovationssystemet, inte 
bara som en fysisk plats för tillväxt. De adderar mätbart värde till 
hela Sverige, innefattande såväl näringsliv, akademi och investerare 
som övrigt samhälle.

Ett av de företag som började sin bana i en 
inkubator är Kreatel Communications i 
Linköping, som gör boxar för digital-TV. Fö-
retaget startades 1996 av grundarna David 
Löwenbrand och Påhl Melin. Kreatel säljer 
IP STB-system för bland annat telefoni, 
video on demand,  spel och videotelefoni. 
2006 köptes Kreatel av Motorola för 800 
miljoner kronor. Nu är målet att erövra hela 
världen. Kreateldelen sysselsätter i dag 
cirka 140 personer i Sverige.

Kreatel Communications

Inkuba-
tions-

processen kan 
definitivt ha en 
katalytisk effekt 
på ett företags 
finansiering

Inkubatorer

Text Annika Wihlborg

Anders Nilsson, program 
manager och ansvarig 
för BIG Sweden på Inno-
vationsbron.

BDO Corporate Finance hjälper er genom hela transaktionskedjan med värdering, 
finansiell och skattemässig rådgivning i samband med förvärv, avyttring, 
omstrukturering och finansiering. Till ditt förfogande står också BDO International 
med över 1 000 kontor i 119 länder.

Kontakta gärna Lennart Persson i Göteborg på 073 3871365, lennart.persson@bdo.se
eller Peter Edstrand i Stockholm på 070 8355467, peter.edstrand@bdo.se
Läs mer på www.bdo.se

TÄNKER DU SÄLJA DITT FÖRETAG? 

PLANERAR DU EN EXPANSION GENOM ETT FÖRETAGSFÖRVÄRV?

Rådgivning Revision Skatt Företagsservice
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Folkrörelse ska finansiera nya tillväxtbolag
– Sverige har inga oljemiljoner att stoppa in i tillväxtbolagen, men 
vi är bra på att göra saker tillsammans. Samarbete är en ofta out-
nyttjad resurs i riskkapitalbranschen, säger Mats Johansson, vd för 
nystartade stiftelsen Framtidslyftet.

  Att tala om folkrörel-
se  i  riskkapitalsammanhang 
hör  kanske  inte  till  vanlig-
heterna. Men det är så Mats 
Johansson  beskriver  Fram-
tidslyftet,  en  privat,  lång-
siktig  aktör  med  syfte  att 
finansiera  nästa  generations 
tillväxtbolag.

– Det råder akut brist på 
privat kapital som kan stöt-
ta  nya  och  lovande  verk-
samheter.  Sverige  behöver 
företag  som  kan  växa  och 
bli  nästa  generations  ex-
portsuccéer, menar Johans-
son.

Grundtanken  bakom 
den nystartade stiftelsen är att det skapas 
för lite nya tillväxtbolag i Sverige. 

– För  att  ändra  på  detta  behövs  mer 
privat kapital, men även själva processen 

för hur kapital hittar tillväxtföretag mås-
te förstärkas.

Under  de  senaste  18  månaderna  har 
Mats  Johansson filat  på upp-
lägget  som  resulterat  i  Stif-
telsen  Framtidslyftet,  en  icke 
vinstutdelande stiftelse där bi-
dragen  till  stiftelsen  sker  via 
gåvor som inte återbetalas till 
bidragsgivare. Stiftelsens kapi-
tal investeras i tillväxtföretag, 
antingen  direkt  eller  genom 
venture capital-fonder.

Stor respons
– Det är klart att  jag funde-
rat mycket på om vårt initia-
tiv med att stötta nya företag 
skulle få något gensvar. Med 
facit  i hand kan jag konsta-
tera att jag oroade mig i onö-
dan.  Bara  fyra  veckor  efter 
den  officiella  starten  har  vi 

lyckats engagera 170 personer som ställt 
sig bakom vår  idé med både hjärta och 
plånbok. 

Mats  Johansson  betonar  att  det  inte 

finns någon möjlighet att tjäna pengar ge-
nom att skänka pengar till Framtidslyftet. 

– Alla pengar som kommer in i stiftel-
sen är bidrag och  stannar där. Stiftelsen 
investerar för vinnings skull, men vinsten 
kommer inte att betalas ut, utan stannar 
i stiftelsen för nya investeringar. Målsätt-
ningen  är  att  de  första  investeringarna 
ska  göras  redan  i  år  för  att  sedan  öka 
både i antal och i belopp under 2012.

Stiftelsen arbetar på lång sikt men re-
dan om  fem år hoppas Mats  Johansson 
att Framtidslyftet har investerat i ett stort 
antal bolag som blivit framgångsrika och 
genererat exportframgångar.

– Om  fem  år  räknar  jag  också  med 
att  vi  har  förbättrat  entreprenörsklima-
tet i landet och lyckats få med var tionde 
svensk på resan. Det här är en folkrörelse 
som vi bygger steg för steg. 

Framtidslyftet

Text Anette Bodinger

Sverige 
behöver 

företag som kan 
växa och bli nästa 
generations 
exportsuccéer

Vd Mats Johansson, 
Framtidslyftet.
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Vi sökte och vi fann. Välkomna till Corporate Finance!

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

I maj sökte Grant Thornton fem konsulter till vår 
corporate finance-avdelning via annons i DI. Nu 
har vi nöjet att presentera våra sex nya konsulter:
 
Från vänster till höger:

Anders Wallin, tidigare PwC Transaction Services 
Karl-Emil Engström, tidigare Grant Thornton Audit 
Malin Bredin, tidigare Argo Securities
Per Fägerblad, tidigare Deloitte Transaction Services 
Anna Ljungberg, tidigare ABG Sundal Collier 
Jonas Sandström, tidigare Handelshögskolan i Göteborg

Grant Thornton är ett medlemsföretag inom Grant Thornton 
International som har 30 000 medarbetare i över 100 länder. 
I Sverige är vi över 900 personer på 24 kontor som hjälper 
dynamiska företag med ekonomiska tjänster. Vår Corporate 
Finance-avdelning består av 25 medarbetare i Stockholm och 
Göteborg med specialistkompetens inom Transaction Advisory 
Services, M&A och Valuation.

Nu söker vi fler konsulter till både Stockholm och Göteborg!
Vi fortsätter att växa och söker nu en manager med inriktning 
mot M&A till vårt team i Göteborg. Vi söker också associates 
och managers till Transaction Advisory Services i Stockholm. 
I den här rekryteringen samarbetar vi med Prodiem.

Läs mer på www.grantthornton.se/ledigajobb
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– Genom att stödja ett företag i en 
expansionsfas visar en affärsängel att 
han eller hon tror på en specifik affärs-
idé. Många affärsänglar är personligen 
engagerade i de bolag de in-
vesterar i. Somliga går in som 
vd, andra som styrelseleda-
mot eller rådgivare. En del af-
färsänglar fokuserar på bolag 
i branscher som de själva har 
erfarenhet ifrån, andra inves-
terar i flera olika branscher, 
säger Ulrika Strömberg, som 
är verksam i affärsängelfon-
den Theia.

En affärsängel kan ofta agera mer 
självständigt än riskkapitalbolag när de 
beslutar om en investering. När Ulrika 

Strömberg överväger att investera i ett 
bolag tittar hon först och främst på vilka 
individer som driver verksamheten. Hon 
har bland annat investerat i säkerhetsbo-
laget Pre risk & crises management.

Exitmöjlighet avgörande 
– Jag investerar i individer som jag verk-
ligen tror på och tar även hänsyn till om 

entreprenörerna har tidigare 
erfarenhet av liknande verk-
samhet, rekommendationer 
från andra affärsänglar samt 
om affärsidén har en uttalad 
tillväxtpotential. Företaget 
ska dessutom sikta på någon 
form av exit, säger Ulrika 
Strömberg.

Kristina Fahl är affärsängel 
och ingår i affärsängelnätver-

ket IDA. Hon arbetar sedan drygt trettio 
år tillbaka med företag från bolagsbild-
ning till börsintroduktion. Hon har bland 

annat investerat i NetClean Technologies, 
ett företag som har utvecklat en mjukva-
ra som förhindrar spridning av barnpor-
nografiskt material. Fahl bidrog till att 
attrahera ytterligare 130 affärsänglar till 
företaget, som i dag är en global fram-
gångssaga.

Entreprenörer med 
intjäningsförmåga
– Jag investerar i drivna en-
treprenörer med en trovär-
dig affärsidé och en realistisk 
intjäningsförmåga. Jag och 
många andra affärsänglar 
vill kunna tillföra en specifik 
kompetens när vi går in i ett 
bolag. Ett tips till entreprenörer som vill 
öka förutsättningen att beviljas affärs-
ängelfinansiering är att söka affärsänglar 

med just den spetskompetens som bola-
get behöver för tillfället, säger Kristina 
Fahl, som ofta arbetar aktivt och länge 
i ”sina” bolag.

För henne är det viktigt att företaget 
som söker affärsängelfinansiering har en 

realistisk utvecklings- och fi-
nansieringsplan för verksam-
heten; även en affärsängel vill 
ha avkastning på sin insats.

– Jag kräver att företaget 
gör en intäkts- och konkur-
rentanalys. Det är förstås ett 
plus om företaget redan har 
en eller flera kunder som har 
visat intresse för produkten 
eller tjänsten. Man bör be-

trakta affärsänglar som en initierad och 
kompetent delägare snarare än bara en 
finansiär, säger Kristina Fahl. 

Affärsänglar bidrar med 
kapital och engagemang
En affärsängels främsta funktion är att bidra med kapital, kompe-
tens och erfarenhet till företag med tillväxtpotential. Affärsängeln 
är en privatperson som hunnit samla på sig erfarenhet och kapital 
som investeras i tillväxtföretag. 

Affärsänglar

Text Annika Wihlborg

Ulrika Strömberg, Theia. Kristina Fahl, IDA.
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Hos oss finns innovatörer, bolag, kapital, 
affärsutvecklingsstöd, process för tillväxt...

...men vi saknar dig!

Är du en operativ entreprenör 
som vill prova dina vingar? 
Kontakta oss!

www.vasterassciencepark.se

verksamheter inom:

Annons_DI_bilaga sept11_6.indd   1 9/23/2011   10:37:27 AM
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Stimulera det kompetenta kapitalet
– För att öka tillgången till riskkapital i innovationsbolag bör det 
kompetenta kapitalet, som personifieras av affärsänglar, stimuleras, 
säger Björn O. Nilsson, vd IVA.

  Stimulans av det kompetenta kapi-
talet är ett av de förslag som Ingenjörsve-
tenskapsakademien (IVA) presenterar i sin 
projektrapport ”Innovation  för  tillväxt”.  
Projektet  syftar  till  att  utifrån  befintliga 
analyser  se  över  vilka  konkreta  åtgärder 
som behöver vidtas för att skapa ett mer 
gynnsamt innovationsklimat i Sverige.

I rapporten är tillgången till riskkapi-
tal  en  springande punkt.  I dag är priset 
på risk för högt. Frågan är hur priset på 
risk kan sänkas?

– Att göra staten till venture kapitalist, 
som ALMI Invest, är inte att föredra. Att 
i  stället  stimulera  det  kompetenta  kapi-
talet,  som  personifieras  av  affärsänglar, 
men även omfattar  institutioner som ar-
betar  med  riskkapi-
talinvesteringar, är en 
bättre och  internatio-
nellt beprövad väg att 
gå.

För att komma dit 

har  arbetsgruppen  kommit  med  några 
förslag:

– Ett handlar om fond-i-fondlösningar 
där  staten,  tillsammans med privata  ak-
törer, går  in  i en bransch eller ett nisch-
at område, som till exempel miljöteknik. 
Staten får gärna ta initiativet, men de pri-
vata aktörerna ska sköta investeringarna.

I korthet går modellen ut på att staten 
och  de  privata  aktörerna  riskerar  peng-

arna  likvärdigt, men att  staten  sätter  ett 
tak på sin förväntade avkastning. Genom 
statens kapitalbidrag kan investeraren po-
tentiellt  få  en högre avkastning. Går det 
åt  skogen  riskerar  staten  och 
de privata  lika mycket. Totalt 
har  arbetsgruppen  föreslagit 
att det ska satsas cirka tre mil-
jarder kronor i statliga pengar 
i en handfull privata fonder.

Investeringsavdrag
En  viktig  punkt  i  rapporten 
är  behovet  av  ett  riskkapital-
avdrag. Här lutar sig IVA mot 

skatteprofessorn  Sven-Olof  Lodins  och 
industrimannen  Carl  Bennets  tidigare 
förslag som vill möjliggöra att investerare 
får göra avdrag för investeringar i  inno-

vationsföretag.
– Ska  man  ha  ett  riskka-

pitalavdrag för att stimulera 
investeringar behöver det ha 
en  viss  storlek.  En  institu-
tion, eller ett företag, bör få 
göra fullt avdrag och en pri-
vatperson  med  30  procent. 
Anskaffningsvärdet  sätts  till 
noll. Det skulle  innebära att 
beskattning bara görs på in-
täkterna,  vilket  i  praktiken 

innebär  en  uppskjuten  skatt.  Dessutom 
är staten med och tar en risk, för om allt 
rasar har investeraren redan gjort sitt av-
drag  vid  investeringstillfället,  och  inte 
när en eventuell vinst realiseras.

Vidare  skulle  ett  FoU-avdrag  för  in-
vesteringsintensiva  och  förlustgivande 
bolag, som håller på att investera för att 
ta fram sina produkter, vara önskvärt.

– Genom  detta  skulle  bolag  kunna 
omsätta  avdragen  i  kontanter.  I  Norge 
finns redan ett  sådant system som heter 
”Skattefunn”,  vilket  utvärderats  med 
goda resultat. Över lag gäller att Sverige 
behöver en god stafettväxling mellan oli-
ka aktörer  för att hålla värdekedjan  in-
takt, framhåller Nilsson. 

Innovation för tillväxt

Text Christina B. Winroth

Björn O. Nilsson, vd 
Kungl. Ingenjörsveten-
skapsakademien. 

Över lag gäller att Sverige 
behöver en god stafett-

växling mellan olika aktörer
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Är företaget rätt värderat?  
Idag utgörs 60-80% av ett företags tillgångar av annat än fasta tillgångar. Brann har unik 

 erfarenhet av att värdera immateriella tillgångar. Med en rad uppdrag på området har vi den 

kompetens som krävs för att både värdera och ta fram värdefulla patent och varumärken. 

Resultatet är en betydligt mer rättvisande bild av värdet på ett företag. 

 Brann är en väletablerad samarbetspartner för flera företag idag. Vi ser fram emot ett 

värdefullt samarbete även med er.  

F r å n  i d é  t i l l  a F F Ä r s n y t ta

Brann aB  –  Konsulter  i  immater ialrÄtt  och  aFFÄrsjur id iK    Brann@Brann.se    www.Brann.se

stocKholm 08 -429  10  00    GÄvle  026 -18  63  20    lund  046 -271  77  00    uppsala  018 -56  89  00  
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En vinnande kombination!
Industrifonden investerar i företag som vill växa. 
Under det senaste året har vi genomfört en rad 
nya intressanta investeringar. Och ett antal lyckade 
försäljningar. 

Vi kan gamet. Vår starka fi nansiella ställning, vår 
uttalade långsiktighet, vår nyttiga kompetens och 
våra värdefulla nätverk är uppenbarligen en fram-
gångsrik kombination. 

Investerar i stora företag medan de är små

Vi är offensiva. Vi har ett kapital på 3,8 miljarder 
kronor och investeringar i 89 bolag. Vi har gott om 
utrymme för ytterligare offensiva satsningar och vill 
öka takten i våra investeringar. 

Vi stöttar vinnare. Sitter du som ansvarig på ett 
företag som behöver ta nästa steg i utvecklingen? 
Kontakta i så fall oss på Industrifonden så ser vi till 
att kombinera fram rätt fi nansiering så att också ditt 
företag blir en vinnare.        

För att klara vår planerade tillväxt behöver vi lång-
siktiga och kapitalstarka ägare som Industrifonden, 
säger Måns Holst, vd för vindkraftbolaget Triventus. w
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Vill du delta i något av våra riskkapitalseminarier?                                                                                               
Gå in på www.fouriertransform.se för ytterligare information.
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Den svenska fordonsindustrin med alla dess kreativa underleverantörer har en 
bevisad spetskompetens. Även om perspektiven blir alltmer globala, måste vi 
göra allt för att behålla och ytterligare stärka detta viktiga kunnande i vårt land. 

Grogrunden finns och runt om i Sverige spirar just nu många innovationer 
med anknytning till fordonsindustrin. Vilka har verklig potential? Vilka är värda 
att satsa på? Vilka resurser krävs? Det här är frågor vi som venture capital-
bolag funderar över varje dag. Vårt uppdrag är att ge svensk fordonsindustri 
en vitamininjektion. Vi har finansiella muskler. Vi pratar branschens språk. 
Vi aktiverar oss i styrelsearbetet. Vi har nätverken. Vi behöver kort startsträcka 
för att komma till skott.

Vi har ett kapital på tre miljarder kronor och har hittills investerat mer än 
418 miljoner kronor i tolv bolag. Vem vet, kanske kommer några av dem att 
bidra med viktiga byggelement till framtidens fordon?

Ladda ner en QR-läsare till din 
mobil från Appstore eller Android 
Market. Scanna koden och läs 
mer om Fouriertransforms 
finansiering av fordonsteknik.

Vi finansierar                                           
framtidens fordon. 
Bit för bit.
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Responsible investments som företagskultur
Att välja responsible investments, RI, håller på att bli ett 
alltmer naturligt val för många företag. För private equity-
bolaget Pantheon Ventures har RI alltid varit en självklarhet. 

  Vid Pantheons start för 30 år se-
dan  var  begreppet  responsible  invest-
ments  tämligen  okänt.  Trots  det  har 
företaget  alltid  vinnlagt  sig  om  att  ar-
beta och utvecklas i en ansvarsfull rikt-
ning. Helen Steers, partner på Pantheon 
Ventures, poängterar att RI är tätt inte-
grerat i företagets kultur. 

– Vi  har  alltid  arbetat  med  RI,  men 
utan  att  sätta  faktiska  ord 
på  det.  Det  tror  jag  att 
många  gör.  Ofta  handlar 
det  om  att  använda  sig  av 
sunt förnuft, att ha en tyd-
lig  organisation  och  att 
sträva  efter  att  ha  tydliga 
mål i sikte. En öppen kom-
munikation  med  investera-
re, chefer och portföljbolag 
spelar stor roll.

Steers  menar  att  det  är 
angeläget  att  alla  medarbetare  i  ett  fö-
retag är  informerade om  företagets po-

licy kring RI och att de förstår 
hur den påverkar värdekedjans 
alla steg. 

– För oss rör RI i huvudsak 
tre  saker:  inledningsvis  hand-
lar det naturligtvis om riskma-
nagement och om att generera 
en  överlägsen  avkastning  och 
vi ser ständigt bevis på hur RI 
bidrar  till  att  just  balansera 
risk och skapa mervärde både 
för  portföljer  och  för  investe-
rare.

Därutöver måste man hålla i 
minnet  vilket  enormt 
värde  RI  har  för  pri-
vate  equity-företagens  rykte 
och trovärdighet. 

– Ett  stabilt  varumärke  är 
helt ovärderligt och det påver-
kas givetvis starkt av vilken in-
ställning  man  har  till  RI.  Den 
tredje punkten handlar om  in-
terna  arbetssätt  och  proces-
ser.  Den  företagskultur  som 
råder  här,  härstammar  från 

våra  grundare  och  den  genomsyras  av 
en stark integritet och ett etiskt förhåll-

ningssätt. Den påverkar hela Pantheons 
verksamhet globalt.

Försök påverka
I dag ser allt fler beslutsfattare att RI är 
en lönsam och ansvarsfull väg till att ge-
nerera  bättre  avkastning.  Tyvärr  är  det 
inte ovanligt att de undviker att investera 
i företag vars arbetssätt är tvivelaktigt, i 
stället  för att göra  sitt bästa  för att på-
verka. 

– Man ska se företag med mindre utta-

lad RI-policy som möjligheter 
i stället. Finns det tveksamhe-
ter  i  processer  eller  distribu-
tionskedja  ska  man  försöka 
åtgärda dem. Då följer att in-
vesteringsobjektet  efter några 
år blir värt betydligt mer, för-
klarar Steers.

Hon  påpekar  att  dagens 
konsumenter  är  medvetna 

och  att  de  bryr  sig  om  vilka  produkter 
de använder. Ett hållbart sätt att arbeta 
kan  betyda  skillnaden  mellan  vinst  och 
förlust,  men  inte  utan  att  investera  och 
ha en målsättning.

– Vi har erfarenhet av RI-arbete i alla 
delar  av  världen  från  Asien  och  Latin-
amerika  till    Europa  och  USA  och  det 
ställs stora krav på de som hävdar att de 
arbetar utifrån  ansvarsfulla parametrar; 
det gäller att bära syn för sägen, avslutar 
Steers. 

Responsible investments

Text Sandra Ahlqvist

Ett stabilt 
varumärke 

är helt ovärderligt 
och det påverkas 
givetvis starkt av 
vilken inställning 
man har till RI

Helen Steers, Pantheon 
Ventures.

SSS
”Jag är medlem därför att ett bra  
styrelsearbete är en underskattad 
konkurrensfördel för ett företag.  
StyrelseAkademien fyller här en  
utomordentligt viktig funktion.”
Christer Gardell

tyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för att 
höja kompetensen kring ägarstyrning och styrelsearbete. 
Ett bra styrelsearbete leder till ökad resultatförmåga och 

lönsamhet. Hos oss får du tillgång till:

• Förmedling & styrelsekompetens via Kandidatbanken

• Styrelsekunskap & information via Kunskapsbanken

• Styrelseutbildningar, öppna & skräddarsydda

• StyrelseAkademiens Ansvarsförsäkring

• Styrelse- och VD-utvärderingar

• Styrelselitteratur

• Alltid tillgång till professionellt nätverk för erfarenhetsutbyte

StyrelseAkademien består idag av femton medlemsföreningar 
med totalt 4 000 medlemmar. Medlemskap finns att teckna för 
dig som individ alternativt för en hel styrelse eller ägargrupp. 
Läs mer på vår hemsida www.styrelseakademien.se.
Välkommen

”Jag använder StyrelseAkademiens 
utvärderingsformulär för att jag  
tycker de är relevanta, heltäckande 
och jag får en bra återrapportering 
och avstämning” 
Meg Tivéus

”Jag valde StyrelseAkademiens  
styrelseutbildning när jag antogs till 
Styrelsekraft 2010. Utbildningen inte 
bara motsvarade mina högt ställda 
förväntningar utan överträffade dessa.”
Lena Linn

S
Öka resultatförmågan och lönsamheten

 www.styrelseakademien.se • ägarutveckling • vd&styrelseansvarsförsäkring • förmedling av styrelsekandidater • ägardirektiv • o
diskussionsforum • valberedningsinstruktion • styrelseutvärdering • styrelseutbildning • nätverk • företagarmentorer • medlemstidni
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Förnybart lönsamt över tid
Hållbara investeringar är mer än förnybar energi, men den rådande 
ekonomiska situationen i kombination med intensiv forskning och 
ett globalt behov gör alltjämt området till ett av de mest intressan-
ta på marknaden. 

  De  flesta  är  överens 
om  att  dagens  energiför-
sörjning  inte  är  hållbar  i  ett 
längre  perspektiv,  men  åsik-
terna går i sär angående vad 
man bör  satsa  på  som alter-
nativ.  Sol,  vind,  vatten  och 
biobränslen  slåss  om  inves-
teringarna  och  intresset  är 
stort. Klas Gustafsson, inves-
teringsansvarig  på  Sustai-
nable  Technologies  Fund, 
påpekar att fokus i slutän-
den  landar  på  det  som  är 
kommersiellt gångbart.

– Det  är  inte  hållbart 
att  världen  är  beroende 
av  koldioxidutsläppande 
energiproduktion  och  det 
finns  många  drivkrafter 
som  långsiktigt  kommer  att  göra  för-
nybar  energi  väldigt  intressant.  Utveck-

lingen  har  gått  långsammare  än  vad  vi 
hoppats på – finanskrisen har  lagt fing-
rarna  emellan  –  men  utvecklingen  går 
stadigt framåt.

Hård konkurrens
Det  stora behovet av alterna-
tiva  lösningar  gör  att  förny-
bar energi är ett område med 
betydande  potential,  men  för 
de  företag  som  producerar 
branschens  utrustning  är  det 
tuffa  tider.  Börsvärdena  har 
sjunkit,  särskilt  då  kinesiska 
satsningar  medfört  en  hård 

konkurrens.  För  de  som 
projekterar  och  säljer  ex-
empelvis solparker och kan 
dra nytta av sänkta capex-
kostnader,  har  utveckling-
en dock varit gynnsam. 

– Inom  förnybar  energi 
är  den  initiala  kapitalin-
vesteringen  ofta  hög,  men 
driften  är  å  andra  sidan 

mycket  billig.  Jämför  man  med  kostna-
der  för  fossila  bränslen  är  förnybart  en 

klart lönsam investering över tid, särskilt 
i länderna kring solbältet.

Även  i  resten  av  värdekedjan  finns 
det  investeringsmöjligheter,  konstaterar 
Klas  Gustafsson.  Han  ger  som  exempel 
underhåll  av  vindkraftverk,  en  sektor 
som kommer att utvecklas till en mång-
miljardmarknad, och utbyggnad av  sol-
energi  i  bland  annat  Afrika  och  Asien. 
Generellt kan sägas att ju närmare kun-
den verksamheten finns, desto bättre.

– En  tråkig aspekt är att det är  svårt 
för nya, mindre bolag att etablera sig. En 
vindkraftturbin  kostar  20-30  miljoner 
och  det  är  inte  summor  som  bankerna 
vill låna ut till små, okända leverantörer. 

Behov av stödsystem
Klas Gustafsson lyfter fram vågkraft som 
ytterligare  ett  intressant  investeringsal-
ternativ, men menar att svenska myndig-
heter verkar ha förbisett området. 

– I Storbritannien och Irland har de ett 
fördelaktigt stödsystem, så där investerar 
kommersiella aktörer  rejäla  summor. Vi 
borde lära oss av det och sträva efter att 
stödja företag med innovativa produkter. 
Den typen av verksamhet skulle må bra 
av  ett  kommersiellt  stödsystem,  då  det 
skulle  medföra  en  bra  koppling  mellan 
applikation och  innovation,  särskilt  om 
även kommersiella aktörer driver mark-
naden.  

Hållbara investeringar

Text Sandra Ahlqvist

Den initiala 
kapitalin-

vesteringen är ofta 
hög, men driften 
är å andra sidan 
mycket billig

Investeringsansvarig Klas 
Gustafsson, Sustainable 
Technologies Fund.

Krigskassa

I Kista Science City samverkar 1000 forskare, 
6000 studenter och 1100 företag inom ICT.
Tillsammans skapar de en otroligt kreativ miljö
med stora möjligheter till samarbeten, affärer 
och utbyte av spännande idéer.

Följ vilka intressanta evenemang, bra nätverk
och nya innovationer som skapas i Kista.

Surfa in på kista.com
Tips och diskussioner även på:

Twitter: @kistascience
och facebook.com/KistaScienceCity
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Fokus på värdeskapande 
åtgärder i orostider
I en osäker marknad gäller det för Private Equity att vända blicken inåt och arbeta med värdeskapande åtgärder i portföljbolagen. 
– När marknadsläget sedan är rätt ska man kunna göra en affär med kort varsel. Då gäller det att ha kontroll på processer och 
rutiner eftersom det påverkar värdet på dina bolag, säger Hans Jönsson, auktoriserad revisor och partner på PwC.

Efter att den globala finanskrisen under 
2008 lagt sig, har PwC under 2010 och 
fram till halvårsskiftet 2011 noterat en 
kraftig ökning av antalet transaktioner 
inom Private Equity. Även större transak-
tioner, som försäljningarna av bland annat 
Comhem och Securitas Direct, har genom-
förts. 

Fram till halvårsskiftet såg framtiden 
för Private Equity-marknaden ljus ut. Ef-
ter sommaren tornade dock nya orosmoln 
upp sig med statsfinansiella kriser i ett an-
tal europeiska länder.  Exakt hur och i vil-
ken omfattning skuldkrisen kommer att 
påverka Private Equity-marknaden är för 
tidigt att säga. Ett redan synligt resultat är 
att bankerna blivit mer försiktiga i sin lån-
givning och prissättning av förvärvsfinan-
siering. Återigen krävs att köparna stoppar 
in mer kapital i förvärven. Dessutom av-
vaktar fler säljare med att ta bolag till 
marknaden, bolag som skulle ha sålts re-
dan under 2007 och 2008 om inte finans-
krisen kommit i vägen. Detta gör att det i 
dag finns ett stort antal mogna objekt redo 
för marknaden, men där säljarna väntar 
på rätt tillfälle. Många av Private Equity-
fonderna har gott om kapital att placera 
vilket gör att det på lång sikt ser positivt ut 
för Private Equity-branschen.

Handlingsfrihet och värde
– Oavsett marknadsutvecklingen kommer 
det att vara fortsatt avgörande för Priva-
te Equity-husen att fokusera på värdeska-
pande aktiviteter i portföljbolagen såsom 
operationella förbättringar och effektivise-
ringar för att klara avkastningskraven och 
nå maximal tillväxt, säger Mikael Burelo, 
due diligence-rådgivare och Private Equi-
ty-ansvarig på PwC.

Värdeskapande aktiviteter omfattar 
även områden som skapar ett kvalitetsbo-
lag. Genomgång av processer och rutiner, 
redovisnings- och skattefrågor, intern kon-
troll och bolagsstyrning, samt inte minst 
kapitalstruktur är exempel på områden 
som bör genomlysas för att vara redo inför 
en kommande avyttring.

Före halvårsskiftet arbetade många 
portföljbolag aktivt med sina operationella 
processer och med refinansieringar för att 
gardera sig mot den hotande kapitalbrist 
som man uppenbarligen såg komma.

– Under finanskrisen medförde de hår-
da klausuler som finns i bankernas låneav-
tal ibland problem för portföljbolagen och 
dess ägare. En vikande konjunktur medför 
sämre rörelseresultat samtidigt som skuld-
bördan är oförändrad eller ökande. Det 
egna kapitalet i portföljbolagen förbruka-
des i vissa fall relativt snabbt med följden 
att bankerna under vissa omständigheter 
gavs rätt att ta över ägandet av enskilda 
portföljbolag. I en sådan miljö ställs an-
dra krav på vår rådgivning. Vi får se om 
mönstret upprepar sig för det fall att kon-

junkturen åter viker, säger Johan Sjöqvist, 
partner och ansvarig för företagstransak-
tioner inom skatteavdelningen på PwC.

Redovisningstransparens
När det gäller redovisningsområdet råder 
fortfarande en otydlighet. Swedish GAAP 
är under förändring och kommer senast 
2013, med införandet av K3, att innebära 
att alla bolag måste ta ställning till enligt 
vilken redovisningsstandard verksamheter 
ska redovisas.

– Vi ska inte bortse från att privatägda 
bolag som köps upp redovisar enligt Swe-
dish GAAP. I börsbolag är det krav på att 
redovisa enligt IFRS som är en interna-
tionell redovisningsstandard. Värderings-
frågor hanteras enligt helt olika principer 
i dessa båda strukturer och kan leda till 
olika värderingar över tid. Därför är det 
viktigt att i det långsiktiga perspektivet 
fundera på vilken standard man ska ha för 
att skapa en ökad transparens och vara en 
attraktiv aktör på den globala marknaden, 
säger Hans Jönsson.

Som en fullserviceorganisation kan PwC 

bistå med rådgivning och handfast hjälp i 
alla led under Private Equity-livscykeln.

– Vi hjälper till både före, under och ef-
ter en transaktion. Det innefattar att assis-
tera Private Equity-fonderna med specifik 
rådgivning samt leda portföljbolagen i de 
förändringsprocesser som ofta är nödvän-
diga för att värdetillväxten ska motsvara 
ägarnas förväntningar. Ofta följer vi där-
för en Private Equity-fond från att den 
startas tills det att den sista investeringen 
avyttras, fastslår Johan Sjöqvist.

PwC Sverige är marknadsledande inom 
revision, redovisning, skatt och affärs-
rådgivning med 3 700 medarbetare och 
130 kontor runt om i landet. Med erfa-
renhet och unik branschkunskap utvecklar 
vi värden för våra 60 000 kunder, vilka 
utgörs av globala företag, svenska stor-
företag och organisationer, mindre och 
medelstora, främst lokala företag samt 
den offentliga sektorn. PwC Sverige 
drivs som en självständig och oberoen-
de juridisk enhet. Vi ingår i det globala 
nätverket PwC och delar våra kunskaper, 
erfarenheter och lösningar med 161 000 
medarbetare i 154 länder för att utveckla 
nya perspektiv och praktiska råd.

KONTAKT

Mikael Burelo
Due Diligence-rådgivare,  
Private Equity-ansvarig
mikael.burelo@se.pwc.com

Hans Jönsson, auktoriserad revisor,
Venture capital och affärsänglar
hans.joensson@se.pwc.com

Johan Sjöqvist
Ansvarig inom skatteavdelningen för 
transaktionsrådgivning
johan.sjoqvist@se.pwc.com

i

PwC stöttar Private Equity-fonderna genom hela livscykeln: från det att fonderna 
startas, i samband med förvärv, med att maximera värdet under innehavstiden 
och slutligen i samband med försäljningar.

I en instabil marknad gäller det att arbeta med 
värdeskapande åtgärder i väntan på att de rätta 

förutsättningarna för en försäljning dyker upp, 
konstaterar Mikael Burelo, Hans Jönsson och 

Johan Sjöqvist på PwC. 
Foto: Karsten Schmitz
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Delphi har specialistkunskaper inom af-
färsjuridikens alla kärnområden. En viktig 
del är Corporate Finance med många 
företagsförvärv och fusioner samt en om-
fattande verksamhet inom bank, finans 
och kapitalmarknad. Byrån är dessutom 
profilerad inom juridiken för högteknolo-
giska områden som IT, telekommunikation, 
immaterialrätt och Life Science. 

 Vi har resurser för stora projekt och 
stark inriktning på resultat 

 Vi rekryterar de bästa juristerna, med 
känsla för affärer och social kompetens 

 Delphi är utsedd till bästa arbetsplats 
bland advokatbyråer fyra år i rad: 
2006, 2007, 2008 och 2009

 Kvalitet är ledstjärnan i våra juridiska 
tjänster 

Klienterna finns främst i Skandinavien, 
Europa och Nordamerika. Delphi sam-
verkar med advokatbyråer över hela 
världen och har verksamhet i Kina, Ryss-
land, Indien och Mellanöstern. 
Delphi har totalt cirka 200 medarbetare, 
varav drygt 140 är jurister. Kontoren 
ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Linköping och Norrköping. 

i

”Vår filosofi är att ha hög partner attention 
och arbeta nära våra kunder”

Delphi har specialistkunskaper inom af-
färsjuridikens alla kärnområden. I sin 
ranking av advokatbyråer utsåg analys-
företaget Unquote” Delphi till den andra 
mest aktiva legala rådgivaren inom private 
equity i Norden under perioden 2008 till 
och med första kvartalet 2011. En anled-
ning till att allt fler väljer att samarbeta 
med Delphi är att bolaget har hög partner 
attention. 

– Vår filosofi är att arbeta nära våra 
kunder och vara proaktiva. Då är hög 
partner attention från seniora advokater 
en självklarhet för att få till stånd ett väl 
fungerande samarbete och optimala lös-
ningar, säger David Aversten, ansvarig för 
private equity på Delphi. 

Delphi expanderar på marknaden för 
företagsförvärv, särskilt inom buyout-seg-
mentet. 

– Trots den makroekonomiska tur-
bulensen i Europa och USA genomförs 
många transaktioner. I synnerhet svenska 
bolag är välskötta och har ljusa framtids-
utsikter, vilket bidrar till att internationel-
la PE-bolag visar ett stort intresse för den 

svenska marknaden, säger Per Granström, 
ansvarig för corporate finance på Delphi, 
och fortsätter: 

– Enbart under första halvåret 2011 har 
vi fått förmånen att arbeta med fyra nya 
PE-bolag, varav en nordisk och tre inter-
nationella aktörer. 

Oberoende byrå
Delphi är en oberoende advokat byrå med 
kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Linköping och samarbeten med ledan-
de utländska advokatbyråer. Delphis filo-
sofi är att vara en partner till PE-bolagen 

och att följa dem under hela processen, 
från förvärv till förädling och exit. Inom 
transaktionsområdet arbetar Delphi med 
M&A, investeringar, börsintroduktioner 
och publika bud. Delphi assisterar även 
PE-bolagen med fond etableringar. 

– Under förädlingsarbetet uppkommer 
ofta komplexa frågeställningar kring bland 
annat IT, immaterialrätt och arbetsrätt. Vi 
har även expertis och bred erfarenhet inom 
lånefinansiering, säger David Aversten. 

Byråns kompetens inom lånefinansie-
ring har varit särskilt efterfrågad efter att 
finanskrisen bröt ut hösten 2008. 
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Advokatfirman Delphi har en stark och växande position 
inom private equity. Byrån agerar som en partner till PE-
bolagen, från förvärv till förädling och exit. 

– Vår modell bygger på att bolagen 
från start lär sig om sin marknad och 
sina kunder, innan vi investerar i tek-
nik och expansion. Det innebär att vi 
är med och investerar försiktigt från 
början – när affärsmodellen fortfaran-
de utvecklas – för att sedan öka inves-
teringstakten när bolaget når viktiga 
bevispunkter, säger Timo Lehes, Invest-
ment Manager för Chalmers Innovation 
Seed Fund (CISF).

CISF är Sveriges största inkubator-
fond med ett kapital på 170 miljoner. 
Fonden investerar i skalbara bolag 
i inkubatorn Chalmers Innovation 
samt andra startups kring inkuba-
tormiljön. Här finns även ett adviso-
ry- och mentornätverk samt ett antal 
affärsänglar. Verksamheten är knuten 

till Chalmers Tekniska Högskola i 
Göteborg. 

Metod med flera faser
En viktig del av framgången för Chal-
mers Innovation ligger i att man tilläm-
par ”Lean Startup”-metoden som delar 
upp processen i två faser. I den första fa-
sen arbetar man i cykler där målet är att 
utveckla en verifierbart gångbar affärs-
idé. Först när detta är klart går bolaget 
in i nästa fas och skalar upp för att ta sig 
an marknaden. Fonden investerar under 
båda faserna men de stora satsningarna 
görs främst under fas två.

– Många investerare lägger för mycket 
fokus på affärsplanen i början av ett bo-
lags utveckling. I tidig fas krävs snarare 
en plan för att verifiera affärsmodellen 

genom möten med kunder, partner och le-
verantörer. En av våra viktigaste uppgifter 
är att jobba med entreprenörerna för att 
identifiera när bolaget är marknadsmäs-
sigt skalbart. Först efter detta behövs en 
komplett affärsplan, säger Timo Lehes. 

Nätverk i Silicon Valley
Nästa steg är att hitta ett lönsamt ”eko-
system” där bolaget kommer till sin rätt. 
För bolagen i Chalmers Innovation och 
CISF innebär det att verksamheten eta-
blerar internationella affärsrelationer, 
ofta i Silicon Valley eller i Asien. I dessa 
regioner finns förvärvsintensiva köpare 
av bolag inom mjukvara, mobilt, inter-
net och annan spetsteknologi.

– En majoritet av våra bolag har sitt 
ekosystem och sin exitmarknad i Silicon 
Valley och då är det klart att de ska vara 
aktiva där. Vi genomför just nu en flytt 
av ett portföljbolag till Silicon Valley, sä-
ger Timo Lehes.

Chalmers Innovation har under senare 
år byggt upp ett nätverk i Silicon Valley. 
Chalmers Tekniska Högskola har varit 
till god hjälp, enligt Timo Lehes.

– Det har gett våra bolag en möjlig-
het att komma in via rätt väg och möta 
personer som annars är svåra att träffa, 
som till exempel Steve Blank och Randy 
Komisar, säger han.

Företagsinkubator med driv
Chalmers Innovation är Sveriges ledande företagsinkubator, uppbackad 
av Sveriges största inkubatorfond. Med hjälp av beprövade metoder och 
nätverk vägleder man bolag från idé till exit – ofta i Silicon Valley.

Chalmers Innovation startades 1999 och har sedan 
dess varit med och startat över 100 bolag. Ett antal 
av företagen har sålts i exits eller vuxit till bety-
dande tillväxtföretag som till exempel Oxeon och 
Vehco. Sedan 2008 har Chalmers Innovation också 
en riskkapitalfond med ett kapital på 170 MSEK. I 

fondportföljen finns både bolag från inkubatorn samt 
andra lovande startups. Chalmers Innovation riktar 
sig både mot entreprenörer från forskningsvärlden 
samt mot mindre tekniktunga startups inom mjukvara 
och mobila områden. Det senare genom ett program 
som kallas SummerCamp/WinterCamp.  

Chalmers Innovation
Stena Center 1D
412 92 Göteborg
Tel: 031-772 81 00
Fax: 031-772 80 91
www.chalmersinnovation.com

i

Timo Lehes, Investment Manager för Chalmers 
Innovation Seed Fund.

29Annons© NextMedia

Annons© NextMedia

29_RKap_SE_delphi_chalmers.indd   29 2011-09-29   15.36



Innovationer mogna för investeringar
Inova, Karlstads universitet, de fyra värmländska klustren och Region Värm-
land arbetar enligt principerna för open innovation. Samarbetet är unikt och 
av stor betydelse för innovationskraften och företagandet i Värmland.
– När vi delar idéer och innovationssatsningar mellan oss stärks såväl 
etablerade som nya företag, både på produkt- och tjänstesidan.
Det säger Britt Lööv, verksamhetsledare för Stiftelsen Inova i Wermland som 
ansvarar för en inkubator där framtidens entreprenörer vässas parallellt med 
sina affärsidéer.

Inova ordnar regelbundet träffar mellan 
investerare och de mest lovande företa-
gen. Företag som får möjlighet att växa i 
Värmlands bördiga gränssnitt mellan of-
fentliga stödresurser, företagskluster med 
globala och lokala företag och den aka-
demiska världen. 

– Vi har kommit så långt i samarbe-
te och öppenhet gentemot varandra att 
man med fog kan se oss som en enhet för 
tillväxt i Värmland. Det är extra tydligt 
i samarbetet mellan Inova och Karlstads 
universitet, som arbetar praktiskt med 
gemensamma verktyg i vardagen, säger 
Britt Lööv.

Arbetet har lett fram till att man ge-
mensamt fångar upp några av de star-
kaste innovationer och entreprenörer 
Värmland har att erbjuda.

– Tack vare den enighet och samver-
kan som finns har förtroendet mellan 
olika aktörer vuxit. Det skapar en ut-
märkt plattform för samarbete även vad 
gäller innovation och utveckling, basen i 

bland annat stöd i frågor rörande affärs-
utveckling och finansiering. 

Tjänster och basindustri
Klustren i samarbetet står stadigt i re-
gionens basindustri: The Paper Provin-
ce, The Packaging Arena, Compare (IT), 
Stål och Verkstad. För industrins utveck-
ling är det lika viktigt att produkterna 
kan förpackas till tjänster, som att pro-
dukterna i sig utvecklas. 

– Vi är med i täten på båda fronter-
na. Genom att samarbeta får regionen en 
större bredd och företagen bättre kon-

kurrenskraft både på produkt- och tjäns-
tesidan. Det har vi många exempel på 
och några av de starkaste visas upp på 
det årliga eventet RAMP11 med Värm-
lands Innovations- och Tillväxtdag den 
27 oktober, avslutar Britt Lööv.

Stiftelsen Inova i Werm-
land är en inkubator 
som lägger fokus på att utveckla både 
människor och affärsidéer till växande 
företag i Värmland. Inova erbjuder 
entreprenörer stöd inom bland annat 
affärsutveckling, kompetensförsörjning 
och finansieringsstrategier.
Inova ingår i Innovationsbrons satsning 
på de mest värdeskapande inkubatorer-
na i Sverige – B.I.G. Summit.
Arrangerar RAMP11, 27/10.  
www.ramp.inova.nu
Exempel på produkt/tjänst som utveck-
las: esequipment.se, balansa.nu

Information: www.inova.nu
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– Samarbetet i regionen bidrar till att innovativa 
företag startas här. Och de bästa har produkter 
och tjänster som verkligen håller för att ta in ex-
ternt kapital, säger Britt Lööv, Inova, och Håkan 
Spjuth, Karlstads universitet.

så kallad open innovation, säger Håkan 
Spjuth, verksamhetsledare på Grants & 
Innovation Office vid Karlstads univer-
sitet. 

Når marknaden
För personer med goda idéer i Värmland 
betyder det att de snabbare når markna-
den med en potentiell affärsidé och att 
existerande företag lättare kan dra nytta 
av deras kunnande för att utveckla sina 
produkter och tjänster.

Affärsidéerna som utvecklas som ett 
resultat av detta samarbete, men som inte 
matchar ett företags kärnverksamhet, 
kan bli spin-off-företag med goda mark-
nadsförutsättningar från start. Ett bra 
exempel är företaget Scandinavian Uni-
versal Spreader AB som utvecklar lyftdon 
för plastade sopbalar under varumärket 
WasteGripper. Företag och affärsidé är 
ett resultat av samverkan mellan kund, 
entreprenör och produktföretag. Företa-
get finns nu i Inovas inkubator och får 

Almi Invest startade verksamheten 2009. 
Nu har Ramböll på Tillväxtverkets upp-
drag gjort en utvärdering som ger klart 
besked – Almi Invests fonder behövs. 

– Alla våra sju regionala fonder lig-
ger mycket bra till när det gäller inves-
teringstakt, säger Jan Bengtsson, vd för 
Almi Invest. Efterfrågan har varit myck-
et stor och totalt har vi gjort 98 investe-
ringar, vilket är något mer än vi planerat 
för. Cirka 90 procent av investeringarna 
har skett i företag som befinner sig i en 
tidig start- eller expansionsfas. Just där 
behovet av offentligt riskkapital är som 
störst. I utvärderingen tog Ramböll upp 
frågan om att minska risken genom att 

göra  fler  investeringar  i  senare  skeden.
– Att investera i tidiga faser är den 

grundläggande idén och vårt mål. Vi 
sprider i stället risken i andra dimen-
sioner. Till exempel genom att investe-
ra över hela Sverige och genom en bra 
branschspridning, med en större andel 
investerat i industri/transport och IT/te-
lekommunikation och en mindre andel i 
de mer riskfyllda sektorerna life science 
och miljöteknik, säger Isabelle Walden-
ström, riskkapitalkoordinator på Almi 
Invest. 

Utvärderingen visar också att investe-
ringarna bidrar med mer än enbart peng-
ar till bolagen.

– Våra portföljbolag är mycket nöjda 
med den kompetens vi tillför; man tyck-
er att vårt engagemang och kunskap är 
minst lika viktig som pengarna vi inves-
terar, säger Isabelle. Dessutom uttalar sig 
många mycket positivt om vår regionala 
närvaro och närheten till kontaktperso-
nen på Almi Invest. Vi har ju en unik roll 
genom att vi kan kombinera vår natio-
nella överblick med en regionalt förank-
rad och företagsnära verksamhet.

Framgångsrik affärsmodell
Var tredje bolag som Almi Invest inves-
terat i har enligt utvärderingen blivit att-
raktivare för andra investerare. 

– Vår roll är kompletterande och det 
är tydligt att vi fyller ett glapp på mark-
naden. Jag ser oss som en mäklare som 
gifter ihop företagets behov av riskkapi-

Bra betyg för Almi Invest
Kapitalet hittar rätt, pengarna behövs och Almi Invest är en tillgång för företagen. 
Det visar en nyligen genomförd utvärdering av Almi Invests verksamhet.

Almi Invest skapar unika förutsättningar 
för entreprenörsledda tillväxtföretag att 
växa genom att på regional basis och 
tillsammans med andra aktörer på risk-
kapitalmarknaden investera kapital och 
kunskap. Almi Invest är organiserat i sju 
regionalt baserade riskkapitalfonder, alla 
med lokala kontor och lokalt förankrade 
investment managers. Totalt förvaltar 
Almi Invest över en miljard kronor. Inves-

teringar sker alltid tillsammans med en 
investeringspartner. Det kan vara riskka-
pitalbolag eller affärsänglar, svenska eller 
utländska.
www.almiinvest.se

i

tal med privata investerares behov av att 
hitta bra objekt, säger Jan Bengtsson.

Enligt Rambölls utvärdering säger 
nästan hälften av Almi Invests medinves-
terare att de inte skulle ha gjort någon 
investering utan Almi Invest.

– Vi har lyckats rekrytera personal 
med mycket god kompetens och erfa-
renhet från riskkapitalbranschen. Vår 
affärsmodell har visat sig framgångsrik 
och det är genom egen kompetens vi vin-
ner trovärdighet och kan bli en attraktiv 
ägare för portföljbolagen och en profes-
sionell och trovärdig partner till privata 
investerare. Andra affärsmodeller, där 
det offentliga riskkapitalet passivt och 
utan egen analyskapacitet investeras i 
privata riskkapitalfonder, är inte alls lika 
effektivt för att fullgöra det syfte som 
våra ägare förväntar sig, avslutar Jan.

Jan Bengtsson, vd och Isabelle Waldenström, riskkapitalkoordinator på Almi Invest.
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Framtidslyftet. En folkrörelse i vår tid.

Läs vårt manifest: 
framtidslyftet.se/manifestet/

Partner:
Samarbete med partner som stödjer 
Framtidslyftet genom att leverera pro-
dukter och tjänster helt eller delvis utan 
ersättning. 
Vinge – juridisk partner 
Jayway – teknisk partner

Mats Johansson
grundare och VD Framtidslyftet
0709-566 561
mats.johansson@framtidslyftet.se
Håkan Alfon
regionchef nord och öst Framtidslyftet
073-636 40 65
hakan.alfon@framtidslyftet.se

Stiftelsen Framtidslyftet
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
Tel: +46 (0)709 566 561
E-post: framtid@framtidslyftet.se
www.framtidslyftet.se

i

Vi vill att du som arbetar professionellt 
med att finansiera företag också kommer 
med och skapar Framtidslyftet. Fram-

tidslyftet har 
folkrörelsen som 
förebild. Det 
innebär att alla 
kan vara med 
och att vi arbetar 
tillsammans. 

–  På framtids-
lyftet.se under 
Framtidslistan ser 
du vilka i bran-

schen som redan är med! De som är med 
har räckt upp handen och stödjer Fram-
tidslyftet, berättar Framtidslyftets grunda-
re Mats Johansson.

– I en folkrörelse finns det plats för 
alla, både riskkapitalister och privatper-
soner tillsammans, understryker Mats 
Johansson.

Stiftelsen Framtidslyftet
Stiftelsen Framtidslyftet, som är en icke 
vinstutdelande stiftelse där bidragen till 
stiftelsen sker via gåvor, har som mål 
att bli ledande i Sverige på att förse ny-
företagande med kompetent privat ka-
pital.

Håkan Alfon, regionchef, med en bak-
grund från Venture Cup, berättar:

– Vi kommer resa kapital över ett stort 
antal år. Under hösten 2011 arbetar vi 
med att få med ett stort antal entrepre-
nörer, bolagsbyggare och affärsänglar. 
Därefter fokuserar vi på att få med fö-
retag. Huvuddelen av kapitalet kommer 
att komma genom att företag ställer sig 
bakom initiativet.

– Återigen, vi vill att så många som 
möjligt ska vara med. Alla som går med 
gör det med engagemang för att förbätt-
ra investeringsklimatet, avslutar Håkan.

Byggandet av nya tillväxt-
bolag blir en folkrörelse
Vi vill ackumulera tillräckligt med kapi-
tal för att göra skillnad. Vi vill förstärka 

processen för hur 
kapitalet når rätt 
tillväxtbolag och 
vi vill göra byg-
gandet av nya 
tillväxtbolag till 
en folkrörelse. 

– Folkrörelsen 
är viktigast, det 
är den som skil-
jer oss från an-

dra, berättar Mats Johansson.
– Framtidslyftet är fantastiskt. Ett tag 

trodde jag att man kanske skulle behöva 
övertyga folk om att vara med. Att vara 
med och stötta nya företag inte skulle få 
något gensvar. 

Vi säger unisont; gå med i 
Framtidslyftet. Entreprenörer, 
bolagsbyggare och änglar! 
Vi tar saken i egna händer 
för att processen för 
finansiering av tillväxtföretag 
ska bli bättre. Vi agerar 
tillsammans. 

lyftare klara
– och när du läser  
detta är vi ännu fler

Upprop för professionella investerare

– Vi hade helt fel. Återkopplingen har 
varit enormt positiv.

Saminvestering är modellen
Framtidslyftet investerar alltid på kom-
mersiella villkor tillsammans med andra 
investerare. Fokus är på tillväxtbolag i 
företagens tidiga faser.

– När processen för direkta inves-
teringar är etablerad så kommer vi att 
expandera våra investeringar med inves-
teringar genom eller tillsammans med 
professionella investeringsnätverk. 

– Framtidslyftet kommer också att ar-
beta för etablering av nya VC-fonder ak-
tiva även i tidiga skeden. Vi är beredda 
att agera som nya fonders första corner-
stone-investerare. 

Vi gör det tillsammans
Det här är en chans för alla och envar att 
förbättra entreprenörsklimatet. Gå till 
framtidslyftet.se. Fyll i formuläret under 
”Gå med” och ge ditt bidrag.

Välkommen att vara med och skapa 
Framtidslyftet.

Håkan Alfon.

Mats Johansson.

Bakre raden: Håkan Alfon, Fredrik 
Källbäck, Henrik Bernström, Sten 
K Johnson, Charlotte Ahlgren 
Moritz. Claus Nowotny, Cajsa 
Fredlund, Främre raden: Alfred 
Gunnarsson, Peter Jungbeck, Mats 
Johansson, Hans Möller.
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SLU Holding AB ansvarar för att SLU:s 
(Sveriges Lantbruksuniversitet) högtek-
nologiska och kunskapsintensiva innova-
tioner ska hitta vägen ut på marknaden. 
Unikt för SLU Holding är den medvetna 
satsningen på få, men välskötta bolag.

– Vår filosofi är att satsa i ett fåtal bo-
lag, men ordentligt. Det innebär att vi 
under bolagets hela utvecklingstid kon-
tinuerligt matar in både kompetens och 

pengar för att föra idéerna framåt och 
skapa livskraftiga bolag, säger Dyring.

I dag har SLU två noterade, och myck-
et lovande, bolag i sin portfölj. Ett är Is-
conova, noterat på First North, som 
gjort sig ett namn genom att utveckla 
vaccinadjuvanser.

– Bolaget har etablerat en fin position 
på veterinärsidan och rör sig nu mot hu-
manmedicin. Ur ett innovationsperspek-
tiv kan det gå fortare att först 
utveckla på veterinärområ-
det och sedan ta steget till 
humansidan. Fördelen med 
tågordningen bekräftas inte 
minst av att läkemedelsbolag 
i dag köper upp veterinärme-
dicinbolag.

Det andra bolaget som 
framgångsrikt noterats är 
AroCell som arbetar med bio-
markörer.

– AroCell är ett bra exem-
pel på att SLU i dag är så mycket mer 
än ett universitet kopplat till lantbruks-
näringen. Med AroCells biomarkörer 
kommer man tidigt efter startad can-
cerbehandling enkelt kunna ta blodprov 

för analys och snabbt få svar på behand-
lingens effektivitet och/eller tumörens 
tillväxt, samt följa patienten under be-
handlingsperioden och uppföljningen ef-
teråt.

Short time to market
Förutom att SLU Holdings bolag är väl-
skötta är forskarna av tradition vana vid 
att utveckla sina produkter och tjänster 
i nära samarbete med industrin och nä-
ringslivet.

– Genom sitt pragmatiska arbete har 
forskarna skaffat sig en mycket god för-
ståelse för vad marknaden efterfrågar. 

Deras lösningsorienterade 
attityd bidrar dessutom till 
att idéerna ofta från början 
är marknadsanpassade. Det 
innebär i sin tur en mycket 
”short time to market”.

Generellt finns ett stort 
behov av att hitta nya lös-
ningar på problem inom 
områden som råvaror och 
resurshantering, vatten, livs-
medelsförsörjning och djur- 
och humanhälsa.

– Att kunna hänga med i denna ut-
veckling är en stor utmaning. Därför 
försöker vi att accelerera innovations-
processen för att kunna möta behovet 
och ta hand om alla idéer. Möjligheter-

na är många och utvecklingspotentialen 
stor, fastslår Dyring.

SLU – en oslipad diamant för investerare
– Den gröna sektorn är minst sagt underexploaterad och något av en 
oslipad diamant. Med våra forskares industriorienterade attityd har våra 
idéer en stark nyttobäring med en ”short time to market”, säger Johannes 
Dyring, vd SLU Holding.

Genom att investera i och utveckla 
innovationer och företag baserade på 
SLU:s framstående forskning erbjuder 
SLU Holding intressanta investerings-
möjligheter inom den Gröna sektorn, 
Green Tech och Life Science. Med fokus 
på innovationer för förbättrad livskva-
litet går SLU Holding in med både 
såddfinansiering och aktivt ägarskap i 
start up-bolag. För närvarande finns sju 
bolag i portföljen. SLU är ett internatio-
nellt renommerat universitet (topp 200 
enligt Times Higher Education World 
University Ranking) med världsledande 
forskning inom exempelvis skogs- och 
växtbioteknologi, veterinärmedicin och 
växtskyddsbiologi.

SLU Holding AB
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Besöksadress:
Undervisningsplan 7C
Tel: 018-672 535
www.sluholding.se
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Johannes Dyring, vd 
SLU Holding. 
Foto: Bruno Ehrs

SLU Holdings kommer-
sialiseringserfarenhet 
och koppling till SLU 

gör det möjligt att 
identifiera gröna inno-

vationers potential. 
Foto: Julio Gonzalez

Aon är världsledande inom riskhantering 
och försäkringsrådgivning kopplat till 
företagstransaktioner – både som rådgi-
vare till finansiella investerare och indu-
striella investerare.

– Vi har de senaste åren satsat stort 
inom M&A-rådgivning och har i dag ett 
unikt service- och produktutbud som ad-
derar värde i alla steg i investeringscy-
keln, säger Karl Roquet.

Due diligence, eller företagsbesikt-
ning, är en arbetsprocess och metod för 
att samla in och analysera information 
om ett företag inför ett företagsförvärv 
eller andra strategiska förändringar. Due 
diligence betraktas numera som en na-
turlig del i de flesta bolagstransaktioner 
och är även en central del i Aon M&A 
Solutions verksamhet.

Specialiserad rådgivning efterfrågas
Utöver traditionell risk- och försäkrings-
due diligence ökar nu också efterfrågan 
på mer specialiserad rådgivning. Störst 
efterfrågan har Karl Roquet sett inom 
transaktionsförsäkringar.

När företag köper andra företag eller 
verksamheter är värderingen av okända 
och ibland även kända riskexponeringar 

ofta ett bekymmer. Genom att få hjälp 
med att identifiera riskerna i en trans-
aktion och genom att teckna en speci-
fik transaktionsförsäkring kan parterna 
i transaktionen fördela risken mellan sig 
på ett sätt som kan lösa annars oöverstig-
liga problem.

– Både riskkapitalbolag och industri-
ella köpare vill i allt större utsträckning 
försäkra sig mot kända eller okända ris-
ker i samband med en företagstrans-
aktion. Vi sätter fingret på specifika 
företeelser och risker som våra klienter 
inte nödvändigtvis kan identifiera själva, 
säger Karl Roquet.

Identifierar kriminellt förflutet
En annan produkt som är på stark fram-
marsch är så kallad investigative due 
diligence. Här handlar det om att gran-
ska personerna bakom ett företag för att 
identifiera om de exempelvis har ett kri-
minellt förflutet vilket kan vara helt av-
görande då det rör sig om företag där 
kompetensen hos vissa nyckelpersoner 
utgör en stor del av bolagets värde.

Aon arbetar också systematiskt 
med frågor utöver det som traditio-
nellt sätts i samband med försäkring 

– bland annat utpressning och kid-
nappning.

– Dylika risker upplevs ha allt mer re-
levans även ur ett M&A-perspektiv, sär-
skilt i jurisdiktioner och geografier där 
våra klienter tidigare inte har haft verk-
samhet, säger Karl Roquet.

M&A-tjänster allt mer nischade
Transaktionsförsäkringar och så kallad investigative due diligence har 
rejäl medvind i Sverige. ”Vi ser mer och mer ett ökat behov av de här 
tjänsterna”, säger Karl Roquet, ansvarig för Aon M&A Solutions i Sverige. Aon är en världsledande aktör inom 

riskhanteringstjänster, försäkrings- och 
återförsäkringsmäkleri, rådgivning 
inom pensioner och förmåner samt 
inom specialförsäkringar. Aon grunda-
des 1982 och har 59 000 anställda 
på 500 kontor i 120 länder.

Aon är leverantör till över 60 procent 
av världens 1 500 största företag. 
Företagets huvudkontor är beläget i 
Chicago och aktien (AOC) är noterad 
på New York Stock Exchange. I Sve-
rige är Aon ledande rådgivare inom 
risk management, captive manage-
ment, försäkring, förmåner, pensioner 
och investeringar. Företaget har 240 
anställda och kontor i Stockholm, Göte-
borg och Malmö.

I år blev Aon miljöcertifierade enligt 
ISO 14001, en internationell standard 
som hjälper företag och organisationer 
att strukturera och leda sitt miljöarbete.

Aon Sweden
Primusgatan 20
Box 12820
112 97 Stockholm
Tel: 08-587 840 00
Fax: 08-587 840 89
Kontaktperson: Karl Roquet
E-post: karl.roquet@aon.se
www.aon.se
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Karl Roquet, ansvarig för Aon M&A Solutions 
i Sverige.
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Mer än 170 bolag har ingått i Uppsala 
Innovation Centre UIC. Resultaten är 
positiva. Både sett till en stark tillväxt 
och en mycket hög offentlig ROI Return 
On Investment. 

– UIC:s ROI för 2010 var 8,7. Det 
betyder att varje offentlig krona som 
satsades i UIC:s verksamhet under 
2010 gav 8,7 gånger pengarna tillbaka 
till samhället. Som jag ser det måste det 
vara snudd på tjänstefel att inte satsa 
mer pengar med ett sådant utfall. Jag 

önskar att mer peng-
ar ska styras hit där så 
mycket idéer finns, sä-
ger Per Bengtsson, vd 
UIC. 

Stort intresse för 
UIC-bolagen
Det är mycket svårt att 
finna riskkapital i tidigt 
skede. Trots det attrahe-
rade UIC-bolagen 152 
miljoner kronor under 
2010. Och fler bolag sö-
ker riskkapital.

– I flera av våra bo-
lag har det skett fan-
tastiska framsteg som lyckade affärer, 
strategiska samarbeten, finansieringar 
och börsintroduktion under det gång-
na året. Våra bolag har bra affärsidéer 

och kan utveckla dem till till-
växtföretag, men bristen på 
riskkapital gör det svårt för 
många att kommersialisera 
sin verksamhet. 

UIC får idéer att växa
– För att möjliggöra en fram-
tida stark tillväxt måste vi 
lyckas skapa förutsättning-
ar för att många nya, inled-
ningsvis små, företag kan 
växa och bli stora, säger Per 
Bengtsson. 

UIC satsar på företag med 
unika idéer som kan expan-
dera och skapa tillväxt. Före-

tagen finns inom olika branscher och är 
verksamma inom allt från mikroskopiska 
satellitkomponenter till avancerad läke-
medelsutveckling.

Intresserad?
Sverige behöver nya tillväxtföretag. Upp-
sala är en intressant region att investera 
i. Kontakta oss så berättar vi om våra bo-
lag och dina möjligheter att investera i 
framtidens företag redan nu.

Investera i framtidens företag nu!
UIC är en av Sveriges främsta 
företagsinkubatorer. Med sitt unika 
sätt att tillföra affärsmannaskap 
i bolagens ledning ger man 
förutsättningar att nå den 
internationella marknaden –  
där UIC-bolagen hör hemma.

2010-2011

Innovationspolitiken får 
inte bli regionalpolitik
UICs vd Per Bengtsson tycker tillFirst på First North

Isconova - första UIC bolag som noteras

Innovativ nyhet i operationssalen

Vindkraft ute till havs

Genväg till arvsmassan

2010-2011
UIC bolag på internationell 
innovationsturné
Första stopp Silicon Valley

Uppsala Innovation Centre UIC är 
en företagsinkubator som erbjuder 
kvalificerat affärsutvecklingsstöd till till-
växtföretag i Uppsalaregionen. 
UIC ingår i Innovationsbrons Inkuba-
torprogram, B.I.G. Sweden.
Antal bolag: 45 bolag/år
Bolagens omsättning 2010: 164 Mkr
Attraherat kapital 2010: 152 Mkr

Exempel på UIC-företag:
 ChromoGenics
 Denator
 Hexicon
 Isconova
 Nanologica
 Olink
 Valueguard
 ÅAC Microtec

i

Uppsala Innovation Centre UIC
Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 10B 
751 83 Uppsala

Tel: 018 477 04 40 

info@uic.se 

www.uic.se

Per Bengtsson, vd 
Uppsala Innovation 
Centre UIC.

Läs mer om Uppsala 
Innovation Centre UIC och 
lär känna några av våra 
bolag. UIC:s Årsberättelse 
finns att läsa och ladda ner 
på www.uic.se.

STARTÅR: 2000.
INRIKTNING: Företagsförvärv, företags-
försäljningar och finansiella lösningar för 
alla branscher.
AFFÄRSIDÉ: Att ge alla, även mindre och 
medelstora företag, samma kvalificerade 
transaktionsrådgivning som de stora, glo-
bala aktörerna är vana att få.
PARTNER: Per-Erik Atterwall, Jonus Bart-
holdson, Anders Boajé, Tobias Wikström.
ANTAL MEDARBETARE: 25, varav 12 i 
Stockholm, 8 i Tallinn, 3 i Riga och 2 i 
Vilnius.
OMSÄTTNING: 31,2 Mkr (2010).
EXEMPEL PÅ KUNDER: Komet, Big Bag, 
Exotic Snacks, Aspen, Tenson, Torda, 
Mewab, Duka, Sweco, Steninge Slott, 
Granit, Wedins, Spotify.

Keystone Advisers
Birger Jarlsgatan 12
114 34 Stockholm
Tel: 08-545 680 80
www.keystoneadvisers.com
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Entreprenörer får samma hjälp som 
storföretagen av Keystone Advisers
Med över 100 genomförda transaktioner på tio år lockar corporate 
finance-bolaget Keystone Advisers till sig entreprenörsföretagen. Senast 
i raden är studentbemanningsföretaget Komet som såldes till Proffice 
tidigare i år.
– Komet förser företag i behov av ung och 
nyutbildad personal med studenter, men 
hjälper också på det viset studenter ut i 
det professionella arbetslivet. Proffice å sin 
sida ser potentialen och möjligheten att ut-
veckla företaget, säger Jonus Bartholdson, 
en av grundarna och partner på Keystone 
Advisers.

Keystone Advisers startades i februari 
2000 och har under drygt elva år upplevt 
en rad olika konjunkturlägen och mark-
nadsförutsättningar. Det är fortfarande 

samma partner på bolaget som vid star-
ten, men deras bekantskap sträcker sig 
från studietiden och under ett antal år när 
de arbetade på internationella investment-
banker och managementkonsultfirmor. De 
saknade kamratskapet från förr och åter-
förenades kring en ny affärsidé: mindre 
och medelstora företag skulle få samma 
högkvalitativa transaktionsrådgivning som 
de stora, globala företagen var vana att få. 

Förstår entreprenörernas verklighet
Till detta tillför man förståelsen för entre-
prenörens verklighet, en verklighet som 
grundarna så väl känner igen från sina egna 
bakgrunder på mindre orter i Sverige. Där 
handlar det om att gilla människorna man 
gör affärer med. När affären är slutförd ska 
allt kännas bra. Man ska vilja träffa varan-
dra igen.

– På de idéerna har vi byggt Keysto-
ne Advisers. Jag tror vi har många bra år 
framför oss med lyckade affärer och nöj-

da kunder. Det finns affärer att göra i alla 
marknadsklimat.

I dag finns Keystone Advisers på två vå-
ningar centralt på Birger Jarlsgatan i Stock-
holm. Kontor finns också i Estland och 
Lettland. Om en månad öppnas ett i Litau-
en. Nu ska man hjälpa fler entreprenörsfö-
retag att hitta rätt köpare. 

– Vi är själva entreprenörer. Vi engagerar 
oss som om det gällde oss själva, vilket det 
på sätt och vis också gör, och försöker byg-
ga förtroende och relationer över lång tid.

Lyckad försäljning
Torda, ledande tillverkare av tryckfärg 
till förpackningsindustrin i östra Europa, 
Balkan och Mellanöstern, är också ett en-
treprenörsföretag som nyligen anlitade 
Keystone Advisers. Torda har huvudkon-
tor i Lund och en kundlista inkluderande 
bland andra Tetra Pak och Elopak. 

Entreprenörsföretagen uppskattar att 
Keystone Advisers är med hela vägen, från 
förberedelser till avslut av affären. I pro-
cessen får man samma kvalificerade servi-
ce som de riktigt stora globala företagen. 
Framtagning av dokumentation och finan-
siella modeller, underbyggande av prog-
noser, ansvar för dialoger med potentiella 

köpare samt förhandlingar, allt ingår.
– Pricken över i är två nöjda parter och 

så brukar det bli, säger Jonus Bartholdson.
Två av grundarna till Keystone Advisers: 
Tobias Wikström och Jonus Bartholdson.
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– Vi har jobbat intensivt de senaste åren 
för att introducera försäkringen till fle-
ra olika intressenter: industriella och fi-
nansiella köpare och säljare samt deras 
juridiska och finansiella rådgivare kom-
binerat med att vi också marknadsfört 
Norden hårt till internationella försäk-
ringsgivare vilket lett till en likvid mark-
nad med flera alternativa riskbärare 
säger Alexander Qvennestedt, partner på 
JLT Risk Solutions. Och fortsätter:

– Det här är en produkt som drama-
tiskt växer. Vi har gjort försäkrings-
lösningar till transaktioner med ett 
underliggande värde av 25 miljarder kro-
nor under den senare halvan av 2010 och 
första halvan av 2011.

JLT Risk Solutions är del av en av 
världens största försäkringsmäklare, 
det på Londonbörsen noterade Jardine 
Lloyd Thompson Group plc. I Sverige 
har bolaget vuxit snabbt, från att bara 
för några år sedan endast varit några an-
ställda till att i dag vara 35 personer med 
kontor i Stockholm och i Oslo, därav den 
stundande flytten till större lokaler på Ja-
kobsbergsgatan.

Försäkrar dolda fel
Mergers & Acquisitions Insurance, 
M&A-försäkring, är ett samlingsbe-
grepp för försäkringslösningar i sam-

band med förvärv, fusioner, uppköp 
eller försäljning av bolag eller tillgång-
ar. Traditionellt sett lämnar säljaren ett 
antal garantier om att företaget har de 
egenskaper som man uppgett vid försälj-
ningen. Till exempel avseende bokföring, 
miljöaspekter, immateriella rättigheter 
och skatt. Om köparen trots sedvanlig 
företagsbesiktning efter tillträdet finner 
brister i dessa garantier riktar köparen 
krav mot säljaren. 

Med hjälp av en M&A-försäkring 
kan säljaren ställa garantierna vid för-
säljningen men behöver inte ansvara för 
dem, utan ett försäkringsbolag träder i 
dennes ställe vid garantibrott. Säljaren 
kan därmed erhålla hela köpeskillingen 
vid tillträdet och helt undvika escrow- 
arrangemang eller krav att ställa annan 
säkerhet under garantiernas löptid. Vida-
re är självfallet risken till följd av garanti-
brist transfererad till försäkringsgivaren.

En av de första, och fortfarande en 
av de största, transaktionerna täckt av 
en M&A-försäkring i Sverige gjordes av 
JLT Risk Solutions VD Henrik Rydén år 
2000.

– Vi arbetar fortfarande med att upp-
märksamma parterna i en transaktion 
och deras rådgivare om att det är ett väl-
fungerande instrument. Norden är en 
attraktiv marknad för försäkringsgivare 

som attraheras av den höga internatio-
nella standard avseende genomlysning 
och den väl fungerande process som finns 
i Norden vid företagsöverlåtelser. Detta i 
sin tur leder till en låg skadeprocent, sä-
ger Henrik Rydén.

Bättre skydd i M&A-försäkring
Under andra halvan av 2000-talet var 
marknadspenetrationen för försäkrings-
formen runt 1-2 procent av samman-
lagda företagstransaktioner. Premierna 
var då väsentligt högre än i dag. I takt 
med att M&A-försäkring fått större ge-

nomslag, inte bara i Norden utan även 
internationellt, så har priset reducerats 
kraftigt. Produkten har också blivit mer 
lättillgänglig och processen är förenklad. 

I dag bedömer Henrik Rydén att 
marknadspenetrationen för den här ty-
pen av försäkring är en bra bit över 10 
procent. Försäkringsgivarnas riskaptit 
och förmåga att matcha köpares och säl-
jares förväntningar och krav är också en-
ligt honom mycket bättre i dag än bara 
för tre-fyra år sedan vilket innebär att 
det blivit lättare för parterna att enas om 
en normal garantikatalog och samtidigt 
kunna veta att den är försäkringsbar.

– Det här leder i sin tur till en positiv 
spiral för försäkringsbranschen eftersom 
underwriters diversifierar sin portfölj 
med stigande volymer.  Desto fler försäk-
rade affärer som genomförs, desto mer 
kan vi fortsätta utveckla och förbättra 
produkten, säger han.

Det finns flera infallsvinklar i en 
M&A-försäkring. Företrädesvis kan det 
handla om ett medel att åstadkomma en 
ren exit för säljaren. Detta i fall då sälja-
ren inte kan eller vill lämna garantier som 
köparen känner sig bekväm med. Vidare 
kan M&A-försäkring användas som ett 
alternativ till sedvanliga escrow-arrang-
emang. Ett escrow-upplägg är normalt 
aldrig en kostnadseffektiv lösning då al-
ternativkostnaden för de låsta pengarna 
är långt större än premiekostnaden på 
1-2 procent på försäkringsbeloppet.

– Utöver en finansiellt effektiv lösning 
transfererar man även risk ur transaktio-
nen till utomstående part vars affärsverk-
samhet är att vara riskbärare, avslutar 
Alexander Qvennestedt.

M&A-försäkringar allt populärare
Att försäkra sig mot garantibrister har på kort tid blivit en vanligare företeelse vid 
nordiska företagsöverlåtelser. M&A-försäkringar har dessutom blivit billigare och 
processen enklare, enligt försäkringsmäklaren JLT Risk Solutions.

Jardine Lloyd Thompson Group plc omsätter 
drygt 750 miljoner GBP, har över 6 200 anställ-
da och har kontor i mer än 40 länder. Genom 
JLT Network finns samarbetspartner i ytterligare 
90 länder.
I Norden är huvudområdena försäkrings-

förmedling för brotts- och ansvarsrelaterade 
risker, kredit- och politiska risker samt entrepre-
nad- och life science-sektorerna. Bolaget har 
även en särskild verksamhet för affinity och för 
försäkringslösningar i samband med företags-
överlåtelser (M&A-försäkring).

i
JLT Risk Solutions AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm
Tel: 08-442 57 30
www.jltrisk.se
www.jltgroup.com

Alexander Qvennestedt, partner på JLT Risk Solutions. Henrik Rydén, vd på JLT Risk Solutions.
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Får hela Norrland att växa med topplån
Med flexibla topplån och konvertibla skuldebrev agerar Norrlandsfonden 
som pådrivande kraft åt företag i utveckling i norra Sverige. Kunderna 
finns inom allt från tillverkande industri och besöksnäring till IT- 
och bioteknikföretag.

Norrlandsfonden, som fyller 50 i år, är 
en av landets äldsta näringspolitiska or-
ganisationer med samma uppgift i dag 
som vid starten − att komplettera kredit-
marknaden i norra Sverige.

– Det är inte alltid banken eller ägarna 
har möjlighet att ställa upp hela vägen 
med finansiering. Det är därför Norr-
landsfonden finns. Vi kan skräddarsy 
och komplettera finansieringen på top-
pen av företagets egen kapitalinsats och 
bankfinansiering, förklarar Lars-Olov 
Söderström, VD.

– Våra topplån är ett ef-
fektivt sätt att påskynda eller 
driva på investeringar och få 
kreditmarknaden att fungera 
bättre. De är särskilt lämp-
liga för nyetableringar eller 
investeringar i nya produk-
ter, produktionsmetoder, nya 
marknader, marknadsföring 
och rörelsekapital. Ett annat 
aktuellt exempel är genera-
tionsskifteslån där vi ställer 
upp med riskvilligt lånekapi-

Norrlandsfonden är en stiftelse med 
uppgift att främja utvecklingen i till-
verkande och tjänsteproducerande 
företag som verkar på mer än en lokal 
marknad, i Norrbotten, Västerbotten, 
Västernorrland, Jämtland och Gävle-
borg. Norrlandsfonden, som har funnits 
sedan 1961, har ett eget kapital om 
drygt en miljard kronor och lånar varje 
år ut cirka 300 miljoner kronor.

Norrlandsfonden
Kontor i Luleå och Sundsvall
Tel: 0920-24 42 50 
E-post: info@norrlandsfonden.se
www.norrlandsfonden.se

ital så att norrländska företag kan leva vi-
dare med nya ägare.

Nya möjligheter 
med konvertibler
Norrlandsfondens konvertibla 
skuldebrev öppnar samtidigt 
nya möjligheter till komplet-
terande och långsiktig finan-
siering.

– Det är en bra låneform 
för företag som har en lång ut-
vecklingsfas och behöver uthål-
ligt lånekapital. Konvertiblerna 
används huvudsakligen i sats-
ningar på mer högteknologiska 
företag som ofta är avknopp-
ningar från universitet och lik-

nande. Normalt kommer vi in parallellt 
med riskkapitalbolag som medinvesterare. 
Fördelen för kundföretaget är att de får en 
långfristig finansiering. Det konvertibla 
skuldebrevet löper utan amortering under 
en längre tid, anpassad till företagets ut-
vecklingsplan. Räntan är också lägre än 
för ett normalt topplån.

Satsar på uthållighet
Just nu gör Norrlandsfonden det möj-
ligt för 375 kunder att förverkliga sina 
visioner och öka sin och Norrlands kon-
kurrenskraft. Dessa kunder omsatte för-
ra året 15 miljarder kronor och hade då 
vuxit med 37 procent under de senaste 

fem åren. Lars-Olov Söderström betonar 
att Norrlandsfonden har ett långsiktigt 
perspektiv med fokus på uthållighet.

– I dagens mer osäkra tider känns det 
betryggande att Norrlandsfonden står 
väl rustad för att stödja företag i Norr-
land oavsett åt vilket håll konjunkturen 
utvecklas.

– Vi erbjuder flexibla 
topplån till investe-
ringar, etablering och 
expansion, säger Lars-
Olov Söderström, VD, 
Norrlandsfonden.

Polarbröd gick från hantverksbak till 
industriell produktion med framgång 
med Norrlandsfonden som viktig 
pusselbit i finansieringen.

Torbjørn Bjerke, vd Karolinska Development:

– Det är dags att göra affärer
I april i år börsnoterades såddinvesteraren Karolinska Development på 
Nasdaq OMX vilket genererade över 600 miljoner kronor i friskt kapital. 
Vd Torbjørn Bjerke är nöjd över kapitaltillskottet som han bedömer kommer att 
kunna ta flera av portföljens närmare 30 life science-bolag fram till en exit.

– Generellt blir det mindre och mindre 
pengar inom riskkapitalbranschen att sat-
sa i tidiga upptäckter för att starta nya bo-
lag. Därför känner vi oss väldigt stärkta 
av det kapital som genererats vid vår börs-
notering. Det, tillsammans med vår unika 
affärsmodell, ger oss en alldeles särskild 
position för att starta nya bolag på ett ti-
digt stadium, säger Bjerke.

Exklusivt för Karolinska Development 
är samarbetet med Karolinska Institutet 
Innovation AB (KIAB) som fångar upp de 
bästa medicinska upptäckterna vid uni-
versitetssjukhuset och övriga svenska och 
nordiska universitet.

– Efter att KIAB utvärderat potentialen i 
upptäckterna investerar vi i de projekt som 
uppfyller våra kriterier. Härifrån tas steget 
vidare till att låta vårt erfarna, affärsinrik-
tade management team utveckla projekten 
vidare tillsammans med portföljbolagets 
vd och forskaren som gjort upptäckten.

Dags att göra affärer
Det är framför allt inom områden där 
det finns ett stort medicinskt behov som 

som utvecklar ett nytt cancerläkeme-
del. Bolaget startades av två forskare vid 
Karolinska institutet och projektet har 
framgångsrikt genomfört en säkerhets-
studie på 46 cancerpatienter och står i 
startgroparna att inleda en större klinisk 
fas II-studie inom lungcancer. Vidare är 
Pergamum, som arbetar inom hudsjuk-
domar, mycket intressant.

– Pergamum är ett av våra större 
portföljbolag. Bolaget har i dag tre hu-
vudprogram varav två befinner sig i fas 
II-studier, ett för behandling av böj-
veckseksem och ett för att motverka ärr-
bildning i samband med operationer.

Målet för 2011/2012 är att vidareut-
veckla portföljen och att göra affärer.

– Bolag som är mogna kommer att 
säljas eller utlicensieras till de läkeme-
delsbolag som är bäst lämpade att ta res-
pektive projekt vidare till marknaden, 
normalt efter att substansen har visat ef-
fekt i människa. Vi har ett globalt fokus 
på vår affärsutveckling vilket innebär att 
vi också talar med aktörer på tillväxt-
marknader som Kina och Indien.

Målet, säger Bjerke, är att hitta de 
partner som på bästa möjliga sätt kan ta 
läkemedlen till de patienter där de skapar 
mest nytta och därmed störst värde.

– Vårt rutinerade och stärkta mana-

gement team har upprepade gånger tagit 
produkter från innovation till marknad. 
Den erfarenheten är nödvändig i det ar-
bete som vi nu genomför inom affärsut-
veckling.

Karolinska Developments mål är att 
skapa värde för såväl investerare som 
patienter och forskare genom att ut-
veckla innovationer från världsledande 
forskning till produkter som går att sälja 
eller licensiera ut med hög avkastning. I 
dag består portföljen av över 35 projekt 
i olika stadier, från konceptutveckling till 
fas II-studier. Tolv projekt befinner sig i 
kliniska prövningar. Portföljen är särskilt 
stark inom områdena cancer, dermato-
logi, inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, 
kvinnohälsa och sjukdomar som drab-
bar centrala nervsystemet. 

Karolinska Development
Fogdevreten 2 A
171 65 Solna
Tel: 08-524 860 70
info@karolinska.se
www.karolinskadevelopment.com

i

Karolinska Development verkar. Starka 
kort finns inom cancer- och hudsjukdo-
mar, kvinnohälsa samt hjärt- och kärl-
sjukdomar. 

Ett av alla lovande bolag är Axelar 

Torbjørn Bjerke, vd Karolinska Development.
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