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Vad är venturekapital?

Venturekapital..
• .. investeras i unga bolag med tillväxtambitioner och ett stort behov av nytt kapital

• .. innebär höga men kontrollerade risker, vilket bidrar till att bygga upp
framtidssektorer såsom bioteknik, IT och miljöteknik

• .. innebär aktivt ägarskap som tillför såväl kapital som branschkunskap, 
styrelsearbete, strategi och kontakter

• .. investeras i eget kapital och använder ej kreditmarknaden för att belåna bolagen

..investeras i små bolag med stora drömmar



Källa: NVCA, SVCA (fritt översatt till svenska)
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Venturekapitalfinansiering av tillväxtbolag

Sverige

• 10 000 anställda i venturekapitalfinansierade bolag

‒ 7 av 10 av dessa bolag hade inte existerat utan tillgång till venturekapital

Venturekapitalägda portföljbolag visar upp en imponerande tillväxt, med en årlig
sysselsättningsökning om 14% och intäktsökning om 19%...
…Därför är det viktigt att skapa goda förutsättningar för en stark svensk venturekapitalmarknad.

Svenska Riskkapitalföreningen, 2012

• Fundamentalt för en innovativ svensk biomedicinindustri

USA

• 12 miljoner anställda i venturekapitalfinansierade bolag = 11% av de anställda i privata bolag

• 3 av 4 anställda inom bioteknik jobbar på ett venturekapitalfinansierat bolag

”
”
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Andelen nya bolag är låg i Sverige, jämfört med USA
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Tack vare framväxten av venturekapital i USA på 70-talet, är idag nästan 1/3 av
börsvärdet I USA hänförligt till bolag grundade under de senaste 40 åren. 
I Sverige är siffran drygt 10%.

X

X
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Värde – Tillväxt – Nya jobb

Källa: Yahoo! Finance, juni 17, 2014
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BOLAG GRUNDAT ÅR
DATUM

BÖRSINTRO.

STORLEK

BÖRSINTRO.
(MILJONER $)

MARKNADS-
VÄRDE IDAG

(MILJARDER $)

ANTAL

ANSTÄLLDA

Apple Inc. 1976 12 dec-80 101 556 80 300

Amgen Inc. 1980 11 maj-84 42 88 20 000

Intel Corp. 1968 5 nov-84 8 149 107 600

Oracle Corp. 1977 12 mar-86 31 188 120 000

Microsoft Corp. 1975 13 mar-86 65 343 99 000

Cisco Systems Inc. 1984 16 feb-90 58 126 73 849

QUALCOMM Inc. 1985 13 dec-91 64 133 31 000

Amazon.com Inc. 1994 15 maj-97 54 151 117 300

Google Inc. 1998 19 aug-04 1 915 367 49 829

Med: 1980 Med: 13-Mar-86 Tot: 2 101 Tot: 698 908

Många av dagens storbolag började med små börsintroduktioner
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Andelen sysselsatta i nya bolag är låg i Sverige, jämfört med USA
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Nästan 30% av alla som är anställda i publika bolag i USA är anställda i bolag som är
yngre än 40 år. I Sverige är siffran under 10%

X

X

o
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HealthCaps avtryck

investeringar

fullt avyttrade 
investeringar

99

57 900 miljoner € i försäljningsintäkter

9x avkastning på topp 10

börsintroduk-
tioner

30

Sedan 1996

6 huvudfonder

900 miljoner Euro i rest kapital

miljarder Euro rest i total       
finansiering av portföljbolagen

6.5

19 lanserade läkemedel

40+ medicintekniska produkter

21% årlig avkastning på avyttringar
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Approved Products Sources: HealthCap internal analysis, and industrial development averages from D. Brown and G. Superti-Furga, Drug Discovery Today, 2003
Approved Products Note: No double-counting of compounds. Including exited companies. No adjustment for licensing. Expected numbers have been calculated using
industry average attrition rates and development times. HealthCap I & II, III, IV, V and VI have been treated as 16, 13, 10, 6 and 2 year old respectively (based on median 
investment).
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HealthCaps portföljbolag tar produkter till marknaden
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Förväntat utfall Faktiskt utfall

• 73% högre produktivitet än genomsnittet i 
läkemedelsindustrin

Godkända och lanserade 
läkemedel

Marknadsförda 
medicintekniska produkter19 40+

Många laboratorietekniska 
produkter

+



Bolagsbeskrivning

• Grundat som Diabact AB 1995

• Första HealthCap-investering 2002

• Reste 333 miljoner kr i en börsnotering på Stockholmsbörsen 2005

• Aktuellt marknadsvärde: 3,6 miljarder kr
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Produkter på marknaden

• 3 läkemedel och 2 medicintekniska/diagnostiska produkter lanserade:

Edluar
tillfälliga

sömnbesvär

Abstral
genombrottssmärta
hos cancerpatienter

Zubsolv
opiatberoende

diabact UBT
diagnostisera förekomst

av bakterien som
orsakar magsår

Heliprobe System
diagnostisera förekomst

av bakterien som
orsakar magsår
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HealthCap i Almedalen, sammanfattning

Idag har vi sett hur HealthCap skapar värde för flera intressenter

• Patienter, genom produkter som förbättrar livskvaliteten

• Sjukvårdssystemet, genom att erbjuda kostnadsbesparingar med hjälp av nya, 

innovativa behandlingar

• Samhället, skapandes ekonomisk tillväxt genom att effektivt generera 

produkter ur forskningen

och samtidigt genererar bra avkastning till investerare
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Tillväxtpolitisk agenda

Strictly Private & Confidential

Att-göra-lista:

 Underlätta för ett fungerande industriellt och finansiellt ekosystem

 Mobilisera pensionskapitalet

 Modernisera kommanditbolagslagstiftningen


