Fakta om Nordic Alpha Partners
•

Nordic Alpha Partners er en growth-fund oprettet i 2017 med en størrelse på DKK 945 mio.

•

Investorer i fonden (Limited Partners) er en kombination af danske pensionskasser og private
investorer, inklusiv fondens Senior Advisors som er: Christian Clausen (Ex CEO Nordea), Ole
Andersen (EQT, B&O og Danske Bank) og Jim Hagemann Snabe (SAP, A.P. Møller - Mærsk
samt Siemens)

•

Geografisk fokus er Danmark samt Tyskland og Sverige

•

Investeringsvirksomheder er typisk etaberet lokalt eller regionalt og har en omsætning på DKK 10150 mio., der via nye teknologier, som IoT, digitalisering og lignende, kan udnytte et globalt
potentiale

•

Fonden arbejder langt mere operationelt med deres investeringer, end hvad venture og growthfonde normalt gør i Europa, via en egenudviklet værdiskabelsesmodel, kaldet Value Creation
Model

•

Fondens levetid er 10 år og forventer i sin levetid at investere i ca. 15 selskaber

Vores mission
•

Vi tror på, at Danmark har det nødvendige digitale fundament til at opnå en førerposition inden for
en række industrielle områder.

•

Det er ikke afgørende, om en virksomhed producerer robotter, briller eller køleskabe. Det der er
afgørende er, at de har udnyttet den digitale eller teknologiske udvikling til at skabe et produkt der
er bedre og billigere end det, der ellers findes på markedet.

•

Vi har udviklet en unik metode til at sikre, at de virksomheder, vi investerer i, hurtigt kan skalere
både produktion, distribution og salg globalt og dermed blive markedsledere inden for deres felt.

Vi investerer i industrivirksomheder, der evner at:
•

Udnytte nye teknologier til at disrupte markedet, fx ved brug af IoT, AI/machine learning, 3D print
eller automatisering

•

Digitalisere traditionelle forretningsmodeller

•

Udvikle billigere og bedre produkter vha. fx hurtigere prototyping eller smartere
fremstillingsmetoder

•

Udvikle produkter, og koncepter, der har potentiale til at skaleres fra lokal til global produktion og
distribution

For yderligere information, kontakt:
Ulrik Jørring, Nordic Alpha Partners / +45 40 80 48 74 / ulj@napartners.dk

Det mener vi!
•

”Vi tror på, at der findes mange mindre produktionsvirksomheder herhjemme, som med den rette strategiske
støtte og kapital, kan udnytte deres fulde potentiale, så de kan gå fra en millionomsætning til en
milliardforretning. Det er de virksomheder, vi gerne vil hjælpe.””

•

”Hele vores DNA er baseret på, at vi arbejder sammen med de virksomheder, ikke at de arbejder for os. Det
handler ikke bare om at lave en strategi, men om bidrage med kompetencer og kapacitet til at strategien
lykkes.”

•

”Danmark har en stor repræsentation af SMV’er inden for fremstilling og industri. Vores mål er at bevise, at vi
kan gøre flere af dem til den næste store globale succes ”

•

”Vi tror på at vores egenudviklede Value Creation Model og partnerorganisering, er en markant løftestang for
at skabe succes for vores porteføljevirksomheder”

Designet til at skabe hurtig, global vækst
Vi investerer ikke bare. Vi går aktivt ind i et tæt samarbejde med ledelsen. Vi bidrager med et
stærkt netværk og en række afgørende kompetencer til vores selskaber.
“Grundfilosofien i Nordic Alpha Partners er, at vi gennem en større operationel involvering samt anvendelse
af vores Value Creation model kan accelerere værditilvæksten i de selskaber vi hjælper, samtidig med at vi
risikominimerer”.

For yderligere information, kontakt:
Ulrik Jørring, Nordic Alpha Partners / +45 40 80 48 74 / ulj@napartners.dk

Nordic Alpha Partners partnerteam

Fondsteamets fem investerings- og operationelle partnere består af:

Troels Øberg, Value-Creation Partner og tidligere CEO for Scandinavian Business Seating A/S
Jakob Fuhr Hansen, Investment Partner og tidligere partner i Vækstfondens afdeling for direkte
investeringer, VF Venture

Ulrik Jørring, Managing Partner og tidligere Managing Partner i Vækstfondens afdeling for
direkte investeringer, VF Venture

Rasmus Lund, Investment Partner og tidligere partner i advokatfirmaet Delacour med fokus på
rådgivning af danske vækstvirksomheder

Laurits Bach Sørensen, Value-Creation Partner og tidligere CEO i MicroShade A/S og før det
Aastra Telecom Denmark A/S

Referencer eller udtalelser fra fondens tre senior advisors; Ole Andersen, Christian Clausen og
Jim Hagemann Snabe, bedes altid koordineret via Nordic Alpha Partners.

For yderligere information, kontakt:
Ulrik Jørring, Nordic Alpha Partners / +45 40 80 48 74 / ulj@napartners.dk

