Näringsliv

Här är riskkapitalisterna som vill rädda
världen
Ett riskkapitalbolag som gör världen bättre – en motsägelse? Inte alls, menar grundarna av Sveriges första
riskkapitalbolag med huvudfokus att göra gott.
– Vi vill förbättra i stället för att exploatera, säger medgrundaren Nina Freudenberg.

Andreas Nilsson och Nina Freudenberg har lanserat Sonanz, Sveriges och
Tysklands första riskkapitalbolag med fokus på hållbar utveckling. Foto: Noah
Norenberg

Det är en av Sveriges i särklass mest utskällda branscher:
riskkapitalismen. Kanske främst för sin närvaro i skola, vård och om
sorg – men också för den vanliga strategin att ofta hårt rationalisera
verksamheten och sedan, efter 3–5 år, sälja bolaget vidare igen, till en
högre prislapp, med en trevlig specialbonus (carried interest) till
riskkapitalisterna själva.
Men måste verkligen riskkapitalbolag fungera på det sättet? Inte alls,
menar Andreas Nilsson, själv med bakgrund från EQT, och hans tyska
kollega Nina Freudenberg. Nu lanserar de tillsammans Sveriges och
Tysklands första riskkapitalbolag med fokus på hållbar utveckling,
Sonanz.
– Den privata sektorn har kraften att förvandla hela länder och
ekonomier, men det sker inte alltid på ett bra sätt. Vi vill förbättra i
stället för att exploatera, säger Nina Freudenberg.
Kommer ni att skapa en bättre bild av riskkapitalbolag, tror
du?
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mål är inte att ändra på det. Men vi är annorlunda än många
traditionella investmentbolag.
Både Andreas Nilsson och Nina Freudenberg har själv bott i
utvecklingsländer, i Brasilien och Burkina Faso. Och erfarenheterna
därifrån har legat till grund för engagemanget för att starta det nya
riskkapitalbolaget.
– Som vi såg det, var det inte ett alternativ att fortsätta som förr. Vi
påverkas alla av globala megatrender, som klimatförändringar och
ökad ojämlikhet. Men investerare har också en fantastisk möjlighet
att tackla de utmaningarna. Vi såg en lucka där som vi vill fylla, säger

Andreas Nilsson.
SEB och H&M Foundation är två av investerarna som har gått in i den
första fonden, som nu nått upp i miniminivån 10 miljoner USD.
Fondens första investering är i en indisk fond, Lok Capital, som i sin
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jordbruk och sjukvård till fattiga invånare på framför allt den indiska
landsbygden.
– Vi är övertygade om att lokala entreprenörer är bästa sättet lösa
många utmaningar som vi står inför, som fattigdom, sjukvård,
utbildning och ren energi, säger Andreas Nilsson.
Det är svåra marknader ni investerar i. Är ni säkra på att
investeringarna kommer göra gott och inte dåligt?
– Vi vet att problem som korruption, eller andra problem, alltid är
närvarande, särskilt på utvecklingsmarknader. Det är klart att det
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Fonden kommer att ha en avkastning motsvarande andra
riskkapitalbolag, enligt Andreas Nilsson – som dock inte vill ge några
siffror. Däremot kommer den att ha en något längre livslängd än
traditionella riskkapitalbolag, runt 12 år, då den investerar i andra
fonder.
Den här fonden är dock bara uppvärmning inför det som komma
skall, hoppas Andreas Nilsson.
– Nästa fond ska lanseras inom två år. Och kommer vara mycket
större, säger han.
Peter Alestig

