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Redo att investera 200 miljoner
kronor
SUNDSVALL (ST) Med 200 miljoner kronor i kassan står nu det nybildade investmentbolaget
Mittkapital redo att hitta lämpliga nya, små och medelstora företag i Västernorrland och Jämtland.
– Målet är att bygga miljardföretag, förklarar Susanne Olofsson, vd för Mittkapital.
Bakom bolaget står Sjätte AP-fonden, men hälften av kapitalet är EU-medel.
En del i verksamheten blir att hjälpa tillväxtföretag i ett tidigt skede. Där är målet att hitta 20
företag att investera i, upp till en miljon kronor per företag.
– Där tittar vi på incubatorföretag, helt oberoende av bransch, säger Susanne Olofsson.
Här samarbetar man med Åkroken Science Park i Sundsvall och tanken är, som ST tidigare
berättat, att lokala investerare ska gå in med hälften av kapitalet – och Mittkapital med den
andra hälften.
– Det är väldigt viktigt med den lokala förankringen. Detta är också en möjlighet för de som
har lite pengar över att investera i något som kan bli riktigt bra. Eftersom vi har en god och
bred kompetens och låga omkostnader så är också risken mindre, menar Lars Thalén,
ordförande för Mittkapital.
Gunnar Svedbergh, Åkroken, berättar att man i går hade en första träff med ett antal
tänkbara investerare.
– Tanken är också att investerarna ska gå in i företagets styrelse och hjälpa företaget att
utvecklas.
Man har börjat titta på några tänkbara tillväxtföretag.
– Vi letar främst efter duktiga entreprenörer med en bra affärsidé. Individen är viktig, liksom
den samlade kompetensen i företaget och inriktningen på försäljning, säger Michael Ahlström,
som ska jobba med att stötta dessa nya företag och hitta investeringsobjekt.
Mittkapital kommer också att investera i små och medelstora företag, upp till 250 anställda,
som hunnit betydligt längre i sin utveckling och är stabilare. Då handlar det om investeringar
på flera miljoner kronor.
Här koncentrerar man sig på tre branscher: besöksnäring och turism, energi och skog, samt
livsmedelsindustri.
Förutom att få företagen att växa vill förstås Sjätte AP-fonden att pensionspengarna också
ska föröka sig.
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