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ATP og PFA KLAR MED 1 MIA. KRONER TIL NY 

KAPITALFOND 

 

Via Venture Partners rejser en ny fond på DKK 1 milliard 

(fond III) med PFA og ATP som ligelige investorer. 

Investeringsfokus bliver nordiske virksomheder inden for 

teknologi og service. 

Managementselskabet Via Venture Partners A/S nye fond er nummer tre i 

rækken, og mens ATP har været eneste investor i de hidtidige fonde, er 

PFA nu med som 50 % investor i den nye DKK 1 milliard store fond. Via 

Venture Partners har historisk investeret i meget store selskaber som KMD, 

Neas Energy og Nets og samtidig også i succesfulde vækstselskaber som 

Adform, Procom, UVData og EnviDan. 

”Vi er meget stolte af, at PFA sammen med ATP har valgt at investere i 

vores fond III”, siger John Helmsøe-Zinck, managing partner i Via Venture 

Partners. ”Det er et fremragende fundament med to af de absolut mest 

anerkendte danske investorer i ryggen. Vores egen profil sammen med 

investorernes vil være en yderst interessant medspiller i enhver succesfuld 

virksomhed”. 

PFA er glad for at have fået mulighed for at komme med i den nye fond 

sammen med ATP: 

”Vi har gode erfaringer fra vores partnerskaber med ATP i andre 

sammenhænge. Vi har lavet de sædvanlige grundige obligatoriske analyser 

og undersøgelser, og Via Venture Partners har specielt med deres sidste 

fond demonstreret ekstraordinært gode resultater, så grundlaget for vores 

investering er på plads”, udtaler PFA Asset Managements direktør Henrik 

Nøhr Poulsen.  

ATP har haft stor glæde af Via Venture Partners de sidste ti år - både som 

en god investering og som anerkendt og troværdig samarbejdspartner. ”Jeg 

er overbevist om, at Via Venture Partners vil fortsætte i samme spor med at 

skabe værdi for PFA og ATP som fælles investorer og samtidig skabe 

vækst hos de virksomheder, fonden går ind i”, siger managing partner 

Torben Vangstrup, ATP Private Equity Partners. 
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For yderligere information: 

Direktør Henrik Nøhr Poulsen, PFA Asset Management A/S, telefon +45 23 61 95 82 

Managing partner, Torben Vangstrup, ATP-Private Equity Partners, telefon +45 51 34 33 07 

Managing partner, John Helmsøe-Zinck, Via Venture Partners, telefon +45 4010 4405 

Via Venture Partners er en førende kapitalfond i Norden med fokus på teknologi og 

servicevirksomheder. Via Venture Partners Fund I & II K / S er begge datterselskaber 

af ATP, der har bidraget med 99,8% af aktiekapitalen i de to fonde (DKK 2 milliarder i 

alt). Den resterende kapital er investeret af medarbejderne i Via Venture Partners A/S. 

Via Venture Partners A/S er administrationsselskab for fondene. Via Venture Partners 

er det, man med et teknisk ord kalder for en multi-stage kapitalfond; dvs. fonden 

investerer både i meget store selskaber og i mindre og mellemstore virksomheder. 

Samtidig er Via Venture Partners mere fokuseret på bestemte industrisegmenter end 

mange af kapitalfondskollegaerne i branchen. Historisk har Via Venture Partners været 

interesseret i software, internet, teknologi, energi- og service-selskaber, hvilket også 

investeringer har været præget af. Derimod har f.eks. detailhandel, medicinudvikling, 

fødevarer og en række andre industrier ikke været i fokus. I 2015 havde Via Venture 

Partners fond I og II tilsammen et netto-overskud på DKK 556 millioner, hvoraf 

størstedelen var i fond II. PFA og ATP investerer hver DKK 499 millioner i fond III og 

medarbejderne DKK 2 millioner, i alt DKK 1 milliard. 

 

 


