
 
 

 
                     Malmøgade 3  DK-2100 Copenhagen  Tel (+45) 3526 3574  polaris@polarisequity.dk 1 

 

 

19. maj 2021 
 
 
 

Polaris udvider det strategiske sigte og lancerer Polaris Flexible Capital 
 
Med lanceringen af Polaris Flexible Capital udvider Polaris aktiviteterne med investeringer i ansvarlig 
lånekapital (juniorkapital etc.) og aktieminoritetsposter. Polaris forventer at rejse 1 mia. kr. i den nye 
fond, der vil støtte attraktive mellemstore virksomheder i Norden med fleksibel kapital til vækst, 
investeringer, ændringer i ejerskab og optimering af kapitalstrukturen. Etableringen udvider Polaris’ 
rækkevidde og skærper det samlede tilbud til mellemstore virksomheder med kapitalbehov og til 
investorerne, der får mulighed for at diversificere porteføljen med nye attraktive investeringer. 
 
Polaris Flexible Capital er en tilføjelse til Polaris’ eksisterende aktiviteter og etableres med eget investeringsteam, 
en uafhængig investeringskomite og et selvstændigt Investment Advisory Board med eksterne medlemmer, der 
skal understøtte og styrke investeringsprocessen. Omdrejningspunktet er fortsat dyb indsigt i den enkelte 
virksomhed og branche med afsæt i en grundig due diligence-proces, som også fokuserer på virksomhedernes 
bidrag til at skabe en mere bæredygtig udvikling. 
 
Med udvidelsen opnår Polaris unikke investeringskompetencer på tværs af kapitalstrukturen, og som en ny 
finansiel partner i markedet kan Polaris Flexible Capital bistå den enkelte virksomhed med skræddersyede 
finansielle løsninger, der passer til den ønskede ejer- og kapitalstruktur. Samlet set bliver Polaris en endnu 
stærkere partner for flere virksomheder. Etableringen sikrer samtidig synergi og stordriftsfordele i form af 
identificering af investeringsmuligheder, adgang til højt specialiserede kompetencer og netværk samt udnyttelse 
af fælles infrastruktur inden for administration, compliance, rapportering mv. 
 
”Vi er glade for at kunne introducere en attraktiv ny investeringsmulighed i Polaris-universet og oplever stor 
opbakning fra vores eksisterende investorer. Vi ser meget frem til samarbejdet med Polaris Flexible Capitals 
stærke team, som vi kender gennem mange år og har den største respekt for. Med udvidelsen af vores 
strategiske sigte skaber vi en unik position og viden om både traditionel private equity og fleksibel kapital, som 
bidrager til at gøre Polaris til en endnu mere relevant partner for virksomheder, der søger risikovillig kapital,” siger 
Jan Johan Kühl, Managing Partner i Polaris. 
 
Jesper Langmack er indtrådt som Head of Polaris Flexible Capital og vil trække på sin omfattende erfaring med 
investering i aktier og alternative aktivklasser fra Danica Pension, PFA Pension og Nykredit. Samtidig indtræder 
Kent Brovn Arp som Partner i Polaris Flexible Capital med stærke kompetencer på området fra adskillige år som 
investeringsansvarlig i Danica Pension og PensionDanmark samt som corporate finance-rådgiver i KPMG og EY. 
De to partnere har indgående erfaring med fleksibel kapital efter alene i 2016-2019 at have gennemført 18 
investeringer inden for området. 
 
Peter Høltermand er udnævnt til formand for Investment Advisory Board og vil bidrage med et stærkt netværk og 
sin unikke indsigt i kapitalmarkeder og finansiering fra godt 30 års arbejde i den finansielle sektor, senest hos 
SEB, hvor han har stået i spidsen for den danske forretning siden 2003 og været en del af den skandinaviske 
topledelse siden 2011. Peter Høltermand vil indtræde som medlem af bestyrelsen for Polaris Management A/S. 
 
”Der er en stærkt stigende efterspørgsel efter fleksibel kapital, og vi har allerede modtaget mange positive 
tilkendegivelser og investeringstilsagn fra investorer, som leder efter investeringer med et attraktivt risikojusteret 
afkast. Derfor glæder vi os også meget over at blive en del af Polaris, som i flere end 20 år har skabt gode 
resultater samt en stærk infrastruktur og tætte partnerskaber med en lang række spændende og ambitiøse 
virksomheder i Norden. Vi vil trække på fælles netværk, kompetencer og ressourcer og ellers drive Polaris 
Flexible Capital som en selvstændig enhed, der kan gøre forretning med virksomheder, finansielle institutioner og 
andre kapitalfonde,” siger Jesper Langmack, Head of Polaris Flexible Capital. 
 
Polaris Flexible Capital vil typisk investere 50-200 mio. kr. på tværs af virksomhedernes kapitalstruktur med fokus 
på juniorgæld skræddersyet til den enkelte virksomhed samt i aktieminoritetsposter. Polaris Flexible Capital er 
godkendt af Finanstilsynet og forventes at gennemføre kapitalrejsningen på omkring 1 mia. kr. senest i 3. kvartal 
2021. Investeringsteamet i Polaris Flexible Capital ventes udvidet med yderligere en partner og 2-3 
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medarbejdere inden for 6-12 måneder, ligesom det nyetablerede Investment Advisory Board udvides med flere 
eksterne medlemmer. 
 
”Med Polaris Flexible Capital får vi en enestående mulighed for at hjælpe gode nordiske virksomheder med at 
udvikle deres forretning og samtidig tilbyde et unikt og attraktivt alternativ til de investorer, der fokuserer på at 
sikre et godt langsigtet afkast i et miljø, hvor afkastet på traditionelle noterede instrumenter er historisk lavt. Vi 
glæder os til dialogen med både virksomheder og investorer i den kommende tid og ser frem til at komme i gang 
med arbejdet,” siger Peter Høltermand, formand for Investment Advisory Board i Polaris Flexible Capital. 
 
 
For yderligere information: 
Jan Johan Kühl, Managing Partner, Polaris, tlf. +45 23 25 32 66 
Jesper Langmack, Head of Polaris Flexible Capital, tlf. +45 30 58 46 84 
Peter Høltermand, formand for Polaris Flexible Capital Investment Advisory Board, tlf. +45 40 86 06 65 
 

Om Polaris – The Power of Partnership  
Polaris er en nordisk investeringsvirksomhed med hovedsæde i København, som investerer i og stiller fleksibel 
kapital til rådighed for veletablerede mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst fem fonde 
med mere end 14 mia. kr. i kapitaltilsagn og fokuserer på virksomheder med vækst- og udviklingspotentiale. 
Polaris har til dato investeret i 48 virksomheder, hertil kommer flere end 80 tillægsinvesteringer til 
porteføljevirksomhederne. Polaris ejer 17 virksomheder med en samlet omsætning på godt 7,5 mia. kr. og 
omkring 5.000 ansatte. Se mere på www.polarisequity.dk  

http://www.polarisequity.dk/

