
INVESTERA I IDÉER
SOM SKAPAR VÄRDE



VENTURE CAPITAL 
- I NOTERAD MILJÖ
Gainbridge Capital får goda idéer att växa!

Gainbridge lanserar unik 
fond, Gainbridge Novus 

Nordic

Strategiskt fokus 
på innovation och 

tillväxt

Attraktiv avkastnings- 
och riskprofil

Direktinvesteringar i 
innovativa tillväxtbolag

Gainbridge Capital investerar i värdeskapande 
idéer och har ett strategiskt fokus på innovation 
och tillväxt med exponering mot Nordens mest 
spännande och skalbara bolag.
 Vårt fokus på innovativa bolag med stor 
potential, som står inför eller är noterade på 
nordiska aktiemarknader, skapar en korsning 
mellan venture capital och noterad miljö. Det 
ger en attraktiv avkastnings- och riskprofil.
 Vi gör direktinvesteringar i innovativa till-
växtbolag genom att agera ankarinvesterare i 

kapitaliseringar som till exempel IPO:er,  
företrädesemissioner och riktade emissioner. 
Innan investering genomför Gainbridge  
Capital även en genomlysning av bolagens  
syn på hållbarhet och säkerställer att de arbetar 
strukturerat med detta. De flesta innovativa 
bolag har dock hållbarhet som en del av 
affärsmodellen redan från början, samtidigt 
som de inte har samma fotavtryck som  
storbolag. Det innebär att bolagen i hög  
utsträckning kan fokusera på sin tillväxtresa.

6 STARKA SKÄL
- att investera i Gainbridge 
Novus Nordic

• Förvaltare med ”skin in the game” 

• Exponering mot 30-40 innovativa 
 tillväxtbolag med stor potential i 
 noterad miljö 

• Som renommerad och kapitalstark 
 investerare får fonden tillgång till 
 de bästa kapitaliseringarna 

• Attraktiv avkastning- och  
 riskprofil med bättre likviditet än  
 venture capital 

• Unik sammansättning av kompe-
 tenser med förmågan att förstå 
 och analysera tillväxtbolag

• Aktiv förvaltning som både skapar 
 och synliggör värden
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6 STARKA SKÄL
- att investera i Ginbridge

• Förvaltare med skin in the game 

• Exponering mot 30-40 innovativa 
tillväxtbolag med stor potential i 
noterad miljö 

• Som renommerad och kapitalstark 
investerare får fonden tillgång till 
de bästa kapitaliseringarna 

• Födelaktig avkastning- och riskpro-
fil med bättre likviditet än venture 
capital 

• Unik sammansättning av kompe-
tenser med förmågan att förstå 

• och analysera tillväxtbolag

• Aktiv förvaltning som både skapar 
och synliggör värden

VENTURE CAPITAL 
- I NOTERAD MILJÖ
Gainbridge Capital har en unik position  
på marknaden EN OUTNYTTJAD 

MARKNAD
- med stor potential

Det finns en outnyttjad marknad för 
investeringar i bolag som både befinner 
sig i en noterad miljö och i ett utveck-
lingsstadium med stor tillväxtpotential.
Investeringar i motsvarande bolag i 
onoterad miljö är hårt konkurrensutsatt 
av venture capital-firmor. I mer mogna 
bolag finns både private equity firmor 
för onoterade bolag och mer traditio-
nella fondförvaltare för noterade bolag. 
Genom att vi fokuserar på tillväxtbo-
lag i noterad miljö kan vi skapa stora 
möjligheter för investeringar i de mest 
spännande bolagen till ett attraktivt 
ingångsvärde.
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Onoterade Noterade

Blackstone RATOS
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VÅRT TEAM ADVISORY 
BOARD

SEBASTIAN HODEL
CHIEF INVESTMENT OFFICER

Analytiker och manager inom corporate finance med 
fokus på technology och life science. Träffar hundratals 
tillväxtbolag om året. Varit operativ chef på Sedermera 
Fondkommission samt direkt ansvarig eller delaktig i över 
190 kapitaliseringar, varav över 45 IPO:er, som anskaffat 
över 3,6 Mdkr.

CEDRIC JIRSELL
PORTFOLIO MANAGER

Analytiker och manager från globala kapitalförvaltare i 
London, bl.a Schoders. Varit ansvarig för daglig trading och 
förvaltning av tillgångar om 30 miljarder dollar, utvecklat 
hållbarhetsanalyser och portföljriskhantering.

WILLIAM WEDEMALM
ANALYST

Lång erfarenhet inom finansbranschen bl.a. hos Ikano 
Bank och Sedermera Fondkommission. Har primärt 
arbetat med värdepappershandel, företags- och 
dataanalys samt kreditriskanalyser.

LISA ENCKELL
Global partner på venture 
capital-firman Antler. Har 
därtill arbetat med flera
svenska tech start-ups.

JAN PETERSSON
Senior portföljförvaltare på 
Fjärde AP fonden och var 
med vid grundadet av 
Tellus Fonder.

SEMMY RÜLF
Investerare och styrelse-
ledamot i flera noterade 
bolag och tidigare VD 
för Axis.

THOMAS GIDLUND
Aktiv investerare med ett 
fokus på onoterade life scien-
ce-bolag och tidigare Invest-
ment manager på Sciety.
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ERBJUDANDE OCH
FONDFAKTA 

KRITERIER
- för en lyckad investering

MOTIV
• Offensiv kapitalisering  
 som tar bolaget till nästa  
 steg i sin utveckling

PRODUKT
• Global Marknad
• Disruptiv produkt
• Skyddad marknadsposition  
 (moat)

PERSONER
• Erfaren ledning och 
 professionell styrelse
• Erfarna investerare från 
 tidigare stadie
• Teknisk kompetens
• Ledningen har ”skin in the 
 game”

HÅLLBARHET
• Diversifierad ledning  
 och styrelse
• Hållbarhetstänk i  
 organisationen
• Inga investeringar i  
 kontroversiella företag  
 och branscher

Fondnamn: Gainbridge Novus Nordic

Förvaltningsavgift: 2%

Prestationsbaserad avgift: 20% med high watermark 

Jämförelseindex: Statslåneränta + 5%

Minsta investering: 100,000 SEK

Handelsdag: Sista dagen i varje månad

Notisperiod: Två månader för uttag

Placering: Tillgänglig via ISK samt Kapitalförsäkring på gainbridge.se
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KONTAKT

SEBASTIAN HODEL
Cheif Investment Officer

+46 (0) 70-434 28 62
sh@gainbridge.se

CEDRIC JIRSELL
Portfolio Manager

+46 (0) 76-677 28 85
cj@gainbridge.se

Fonden Gainbridge Novus Nordic (“Fonden”) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. Information avseende fonden återfinns på AIFM Capital AB:s (”AIFM 
Capital”) hemsida, i fondens informationsbroschyr, faktablad samt fondbestämmelser. Informationen ska inte betraktas som finansiell, skattemässig eller juridisk rådgivning. Gainbridge Capital 

AB (”Gainbridge”) har tagit fram informationen baserat på källor som bedömts vara tillförlitliga. Även om skäliga åtgärder vidtagits i syfte att säkerställa att informationen är riktig och fullständig 
kan Gainbridge eller AIFM Capital inte garantera dess riktighet eller fullständighet. Gainbridges och AIFM Capitals ansvar för informationen är begränsat till vad som följer av den lagstiftning som 

reglerar dess respektive verksamhet. 
Andelarna i fonden får inte erbjudas eller säljas inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller försäljning skulle vara olag-

ligt. Information om fonden får inte heller distribueras till eller i ett land där en sådan distribution strider mot reglerna i det landet. 
Att investera i fonder är alltid förenat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Placerat belopp kan både 

stiga och minska i värde och det ankommer på den som avser att investera i fonden att själv bedöma risker som är förknippade med en sådan investering. En investerare ska ta del av faktablad, infor-
mationsbroschyrer och fondbestämmelser för fonden innan en investering görs. Denna information kan erhållas på https://aifmgroup.com/legal/fund-documents/ alternativt kontakta Gainbridge på 

info@gainbridge.se.


