Stockholm 22 oktober, 2004

Segulah etablerar ny fond på 2,25 miljarder
Private equity-företaget Segulah har framgångsrikt etablerat fonden Segulah III med 2,25 miljarder kronor i kapital. Intresset för Segulahs nya fond var större än förväntat och när teckningstiden gick ut hade fonden övertecknats mer än fyra gånger.
-

Segulahs fonder har levererat en mycket bra avkastning till investerarna. Dessutom befinner vi oss i en nisch på riskkapitalmarknaden där det inte råder så stor trängsel. Det är
huvudskälen till det stora intresset att investera i vår fond, säger Segulahs VD Christian
Sievert.

Fonden Segulah III har attraherat ett antal större nya investerare liksom ett stort antal befintliga
investerare. Cirka hälften av de nya investerarna är från Nordamerika och Asien och den andra
hälften är utomnordiska europeiska investerare.
Bland de större nya investerarna märks Massachusetts Institute of Technology (MIT),
BP Pension, JP Morgan Fleming Asset Management, AlpInvest, Wilshire samt en statlig asiatisk
investerare. Befintliga investerare inkluderar exempelvis Access Capital Partners, Adams Street
Partners, Adveq, Horsley Bridge International samt Partners Group.
“Investerarna uppskattar vårt industriella förhållningssätt och vår grupp av industriella rådgivare
som investerar sin tid och sina egna pengar i investeringarna”, säger Christian Sievert
Sedan starten 1994 har Segulah investerat knappt 1 miljard kronor i 20 nordiska företag och givit
fondandelsägarna en mycket god avkastning. Segulah investerar i små och medelstora företag i
Norden. Typiska investeringar görs i väletablerade företag som omsätter mellan 200 och 2000
miljoner kronor. Segulah III har kapacitet att investera maximalt 330 miljoner kronor i eget kapital per investering.
För att tillföra värde arbetar Segulah tillsammans med ett nätverk av kvalificerade industriella
rådgivare. Bland dessa finns Jörgen Centerman, tidigare koncernchef i ABB, Per-Arne
Sandström, tidigare COO i Ericsson, tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt m fl.
Segulahs fonder omfattar följande portfölj:
• HMS Industrial Networks, en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för
industriell automationsutrusning
• SKV Service AB, en av Sveriges ledande serviceverkstäder för data, telekom och hemelektronik
• Previa, Sveriges ledande företag inom företagshälsovård
• CCS, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av kroppsvårdsprodukter och läkemedel.
• NVS, Sveriges ledande VVS-installatörer, med fokus på inomhusklimat.
• Callenberg, verksamt inom området marin elektronik
• Education & Entertainment Nordic AB, underhållningsdistribution
För ytterligare information vänligen kontakta: Christian Sievert, VD, Tel: +46 (0)8 442 89 50, E mail: sievert@segulah.se

