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PROVENTUS CAPITAL PARTNERS SLUTFÖR ANDRA INVESTERINGSRUNDAN 
– TOTALT KAPITAL CIRKA 220 MILJONER EURO; NYA INVESTERARE BL A 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR OCH STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING  
 
Proventus Capital Partners, ett saminvesteringsbolag med fokus på lånefinansiering och 
företagsobligationer, har i en andra investeringsrunda tagit in ytterligare cirka 80 miljoner euro 
från drygt 20 investerare och har nu ett sammanlagt kapital på cirka 220 miljoner euro, 
motsvarande cirka 2,2 miljarder kronor.  
 
Proventus Capital Partners erbjuder finansiering till nordiska bolag i behov av kapital för expansion, 
förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering samt investerar i noterade högavkastande 
företagsobligationer, så kallade high yield bonds.  
 
I början av september 2009 investerade Proventus, Fjärde AP-fonden och Folksam tillsammans cirka 130 
miljoner euro i Proventus Capital Partners. Under hösten har ytterligare investerare bjudits in för att 
Proventus Capital Partners bättre ska kunna tillvarata de affärsmöjligheter som för närvarande föreligger. 
Intresset har varit stort; drygt 20 externa investerare har nu investerat ytterligare cirka 80 miljoner euro, 
vilket ger saminvesteringsbolaget ett sammanlagt kapital på cirka 220 miljoner euro. 
 
Bland de nya investerarna finns ett tiotal institutioner, företag och stiftelser, bl a Länsförsäkringar, SEB 
Pensionsstiftelse, Vattenfalls pensionsstiftelse, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Sophiahemmet, 
Hyresgästföreningen och Einar Mattsson-gruppen samt ett antal kvalificerade privatinvesterare. 
 
– Vi är mycket glada över att ha lyckats attrahera en bred grupp av medinvesterare som ger oss en god bas 
för att vara aktiva i denna marknad. Marknaden för företagsobligationer och företagslån är särskilt 
intressant mot bakgrund av näringslivets omfattande behov av finansiering och omstrukturering under de 
kommande åren. Vi ser många goda affärsmöjligheter, säger Daniel Sachs, verkställande direktör för 
Proventus. 
 
Proventus är ett privatägt företag som investerar i företag i förändring. Proventus tillhandahåller utvecklingskapital genom investeringar i 
publika företagsobligationer och genom lånefinansiering av medelstora företag i behov av expansions- och omstruktureringskapital. Inom 
ramen för denna inriktning investerar Proventus eget och externt kapital genom saminvesteringsbolaget Proventus Capital Partners. 
Proventus bidrar även aktivt till utvecklingen av sina aktieinnehav samt bedriver egen kapitalförvaltning. Våra projekt omfattar idag ett 
antal investeringar i publika företagsobligationer och privata företagslån liksom aktieinnehav i BRIO AB, o2 Produktion AB, 
J.Lindeberg AB, Artek Oy och Tom Dixon. Vid sidan av investeringsverksamheten är Proventus grundare av forskningsnätverket 
Glasshouse Forum och engagerade i kulturinstitutionerna Magasin 3 Stockholm Konsthall och Judiska Teatern. Proventus grundades 
1980 och ägs av Robert Weil. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08-723 31 00 


