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Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter 
sedan 1985 David  Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit ”The Yale Model" som 
är en populär tillämpning av modern portföljteori. 
  
Swensen har, genom att sprida risken i olika tillgångsslag, lyckats med en genomsnittlig 
årlig avkastning på nästan 12 procent under de senaste tio åren.  
 

Källa: Årsredovisning The Yale Endowment 2010 
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Från Dagens Industri, publicerad 2011-10-26 
 
Statistik som Dagens Industri har tagit del av visat att de svenska 
riskkapitaljättarna de senaste 18 åren utklassat börsens avkastning med i 
genomsnitt 10 procent per år 
 
 

Private Equity i media 

"Det är ironiskt att svenska institutioner under samma 
period jagat världen runt efter förvaltare som placerar 
pengar på börsen och i bästa fall gett 2 procent i 
överavkastning samtidigt som de kunnat få 10 procents 
överavkastning om de valt att satsa pengarna här 
hemma i stället hos de svenska riskkapitalbolagen” 

 
 - Adalbjörn Stefansson* 

 
 *) Adalbjörn var tidigare förvaltare på Nordens största riskkapitalinvesterare, Skandia Liv, men är nu fristående 
rådgivare i riskkapitalbranschen och den som gjort granskningen på uppdrag av Svenska Riskkapitalföreningen 



Investeringskommitté Investeringsansvariga 

Jan Lundahl 
23 års erfarenhet 
CapMan, Senior Partner 
Swedestart Management, Senior Partner 
Linc, VD 

Lars Hagdahl 
16 års erfarenhet 
CapMan, Senior Partner 
Swedestart Management, Senior Partner 
Euroventures Management, Senior Analyst 

Peter Nygren 
17 års erfarenhet 
JRS Asset Management, Grundare och Vice VD 
PEQ Invest I, Grundare 
Cobond Opportunity, Grundare 

Greger Ericsson 
30 års erfarenhet 
Servisen Investment Management, VD 
Beijer Capital, Vice VD 

Lars Hallenius 
22 års erfarenhet 
Servisen Investment Management, Investment Manager 
Servisen Fondkommission, Financial Analystz 

Christopher Östberg 
6 års erfarenhet 
Servisen Investment Management, Investment Manager 
Kaupthing Bank, Investment Banking, Associate 
L.E.K. Consulting, Associate 

Personerna bakom PEQ 2  
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 Investerar huvudsakligen i  

 svenska små- och medelstora företag med en bevisad affärsidé och 
god utvecklingspotential 

 Investeringar finansieras vanligtvis med både eget kapital och lån, men 
PEQ lägger stor vikt vid att inte belasta våra bolag med för hög belåning 

 PEQ 2 investerar i 8-10 företag 

 En möjlighet att direktinvestera i Private Equity utan dyra mellanhänder 

 Fokus på ett attraktivt segment inom Private Equitymarknaden  

 Samtliga personer i teamet investerar egna pengar i bolaget och är 
delägare tillsammans med JRS kunder (däribland Söderbergfamiljen). 

 

Investeringsmandat 



 
En investering i finansiella instrument är alltid förenat med riskeroch historisk 
avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Detta material utgör endast 
marknadsföring för en fullständig bild av erbjudandet se Prospekt på 
www.peqab.se. Vid eventuella avvikelser från prospektet är det  informationen i 
prospektet som är gällande. Innehållet i denna presentation (informationen) utgör 
allmän information och skall inte ses som finansiell rådgivning till enskild 
person. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska 
eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad 
rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Alla 
prognoser är förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat än 
prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och såvitt 
avser vissa finansiella instrument även bli negativt. PEQ friskriver sig från ansvar 
för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i 
anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får 
inte utan PEQ:s tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning 
av informationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt.  

Viktig information 
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