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PROVENTUS STARTAR SAMINVESTERINGSBOLAG FÖR INVESTERINGAR I 
FÖRETAGSOBLIGATIONER MED FJÄRDE AP-FONDEN OCH FOLKSAM 
 
Proventus startar Proventus Capital Partners – ett saminvesteringsbolag som fokuserar 
på lånefinansiering och företagsobligationer. Tillsammans investerar Fjärde AP-fonden, 
Folksam och Proventus cirka 1,5 miljarder kronor i den första investeringsrundan. 
 
– Marknaden för företagsobligationer och företagslån är outvecklad och särskilt intressant mot 
bakgrund av näringslivets omfattande behov av finansiering och omstrukturering under de 
kommande åren. Proventus Capital Partners kommer att erbjuda lånefinansiering till medelstora 
företag och investera i noterade företagsobligationer och därigenom dra nytta av Proventus långa 
och breda erfarenhet av såväl obligationsmarknaden som omstruktureringar, säger Daniel Sachs, 
verkställande direktör för Proventus. 
 
Proventus har under senare år erbjudit ett tjugotal bolag expansions- och omstruktureringskapital 
i låneform. Vidare har Proventus varit aktivt inom företagsutveckling och i ett betydande antal 
värdeskapande omstruktureringar sedan starten 1980.  
 
Proventus har nu beslutat att bjuda in externa investerare i ett saminvesteringsbolag för att till 
fullo kunna tillvarata dessa affärsmöjligheter. I en första investeringsrunda har Fjärde AP-fonden, 
Folksam och Proventus tillsammans investerat cirka 1,5 miljarder kronor i ungefär lika delar, och 
under hösten kommer ytterligare investerare att bjudas in. 
 
Proventus Capital Partners kommer att fokusera på finansiering till nordiska bolag i behov av 
kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering samt 
investeringar i noterade högavkastande företagsobligationer, så kallade high yield bonds.  
 
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 83 


