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Polaris strategiska sikte utökas med lanseringen av Polaris Flexible Capital 
 
I och med lanseringen av Polaris Flexible Capital utökar Polaris verksamheten med investeringar i 
förlagslånekapital (juniorkapital etc.) och aktieminoritetsposter. Polaris räknar med att få fram 1 miljard 
danska kronor i den nya fonden som ska stödja attraktiva medelstora företag i Norden med flexibelt 
kapital för tillväxt, investeringar, ägarförändringar och optimering av kapitalstrukturen. Etableringen 
utökar Polaris räckvidd och stärker det totala utbudet till medelstora företag med kapitalbehov och till 
investerarna som får möjlighet att diversifiera sin portfölj med nya attraktiva investeringar. 
 
Polaris Flexible Capital är ett tillskott till Polaris befintliga verksamhet och skapas med ett eget investeringsteam, 
en oberoende investeringskommitté och en självständig Investment Advisory Board med externa medlemmar 
som ska stödja och stärka investeringsprocessen. Fortfarande ligger vikten på en djup insikt i det enskilda 
företaget och branschen med avstamp i en grundlig due diligence-process, som också fokuserar på företagens 
bidrag till att skapa en mer hållbar utveckling. 
 
I och med denna utökning uppnår Polaris unik investeringskompetens tvärs över kapitalstrukturen och Polaris 
Flexible Capital kan som en ny finansiell partner på marknaden bistå det enskilda företaget med skräddarsydda 
finansiella lösningar som passar den önskade ägar- och kapitalstrukturen. Sammantaget blir Polaris en ännu 
starkare partner för flera företag. Samtidigt säkerställer etableringen synergi och stordriftsfördelar genom 
identifiering av investeringsmöjligheter, tillgång till mycket specialiserade kompetenser och nätverk samt 
utnyttjande av gemensam infrastruktur för administration, compliance, rapportering m.m. 
 
”Vi är glada över att kunna introducera en attraktiv ny investeringsmöjlighet i Polaris-världen och har märkt ett 
stort stöd från våra befintliga investerare. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Polaris Flexible Capitals 
starka team, som vi har känt under många år och som vi vet besitter en skarp kompetens inom den här typen av 
investeringar. I och med utökningen av vår strategiska inriktning får vi en unik position och kunskaper om både 
traditionell private equity och flexibelt kapital som gör Polaris till en ännu mer relevant partner för företag som 
söker riskvilligt kapital, säger Jan Johan Kühl, Managing Partner i Polaris. 
 
Jesper Langmack har tillträtt som Head of Polaris Flexible Capital och tillför sin omfattande erfarenhet av 
investeringar i aktier och alternativa tillgångsklasser från Danica Pension, PFA Pension och Nykredit. Samtidigt 
tillträder Kent Brovn Arp som Partner i Polaris Flexible Capital med en stark kompetens inom området från 
åtskilliga år som investeringsansvarig i Danica Pension och PensionDanmark samt som corporate finance-
rådgivare i KPMG och EY. De två partnerna har djupgående erfarenhet av flexibelt kapital efter att bara under 
2016–2019 ha genomfört 18 investeringar inom området. 
 
Peter Høltermand har blivit utnämnd till ordförande för Investment Advisory Board och kommer att bidra med ett 
starkt nätverk och sin unika insikt i kapitalmarknader och finansiering efter drygt 30 års arbete i finanssektorn, 
senast hos SEB, där han har gått i spetsen för den danska verksamheten sedan 2003 och har ingått i den 
skandinaviska toppledningen sedan 2011. Peter Høltermand tillträder som styrelseledamot i Polaris Management 
A/S. 
 
”Efterfrågan på flexibelt kapital ökar kraftigt och vi har redan fått många positiva uttalanden och 
investeringsåtaganden från investerare som är ute efter investeringar med en attraktiv riskjusterad avkastning. 
Därför är vi också mycket glada för att bli en del av Polaris, som i över 20 år har skapat goda resultat och har en 
stark infrastruktur och ett nära samarbete med en lång rad spännande och ambitiösa företag i Norden. Vi 
kommer att utnyttja gemensamma nätverk, kompetenser och resurser och i övrigt driva Polaris Flexible Capital 
som en självständig enhet som kan göra affärer med företag, finansiella institutioner och andra kapitalfonder”, 
säger Jesper Langmack, Head of Polaris Flexible Capital. 
 
Polaris Flexible Capital kommer normalt att investera 50–200 miljoner danska kronor tvärs över företagens 
kapitalstruktur med fokus på efterställda lån skräddarsydda för det enskilda företaget samt i aktieminoritetsposter. 
Polaris Flexible Capital är godkänd av Finanstilsynet och förväntas genomföra kapitalanskaffningen på omkring 1 
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miljard danska kronor senast under tredje kvartalet 2021. Investeringsteamet i Polaris Flexible Capital förväntas 
att få ytterligare en partner och 2–3 medarbetare inom 6–12 månader, och dessutom ska den nyetablerade 
Investment Advisory Board utökas med ytterligare externa medlemmar. 
 
”Med Polaris Flexible Capital får vi en unik möjlighet att hjälpa nordiska företag att utveckla sin verksamhet och 
samtidigt erbjuda ett unikt och attraktivt alternativ till de investerare som fokuserar på att säkerställa en god 
långsiktig avkastning i en miljö där avkastningen på traditionella noterade instrument historiskt sett är låg. Vi ser 
fram emot dialogen med både företag och investerare under den närmaste tiden och ser fram emot att komma 
igång med arbetet”, säger Peter Høltermand, ordförande i Investment Advisory Board i Polaris Flexible Capital. 
 
 
För ytterligare information: 
Jan Johan Kühl, Managing Partner, Polaris, tel. +45 23 25 32 66 
Jesper Langmack, Head of Polaris Flexible Capital, tel. +45 30 58 46 84 
Peter Høltermand, ordförande Polaris Flexible Capital Investment Advisory Board, tel. +45 40 86 06 65 
 

Om Polaris – The Power of Partnership  
Polaris är ett nordiskt investeringsföretag med huvudkontor i Köpenhamn, som investerar i och tillhandahåller 
flexibelt kapital för väletablerade mellanstora företag i Norden. Sedan 1998 har Polaris skapat fem fonder med 
mer än 14 miljarder danska kronor i kapitalåtaganden och fokuserar på företag med tillväxt- och 
utvecklingspotential. Hittills har Polaris investerat i 48 företag, och ytterligare 80 investeringar har gjorts i 
portföljbolagen. Polaris äger 17 företag med en total omsättning på drygt 7,5 miljarder danska kronor och har 
omkring 5 000 anställda. Läs mer på www.polarisequity.dk  

http://www.polarisequity.dk/

