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KINNEVIK ÄR ETT ENTREPRENÖRIELLT INVESTMENTBOLAG MED 80 ÅRS HISTORIK

1936
Grundat

4
Digitala 
konsumentsektorer

9%
Genomsnittlig 
totalavkastning 5 år

73Mdkr

Substansvärde

1,3%
Belåning i relation till 
Portföljvärde

25+
Portföljbolag

Bygger digitala bolag som erbjuder fler och bättre valmöjligheter

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter.
Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos
konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi
investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier
handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.
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VI TROR ATT DIGITALISERING OCH NY TEKNIK MÖJLIGGÖR EN BÄTTRE TILLVARO 

FÖR MÄNNISKOR VÄRLDEN ÖVER

Övrigt

PORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING: 
VÅRA STÖRSTA BOLAG

VISION OCH MISSION

Andel av Substansvärdet

Vår filosofi
Vi tror att digitalisering och ny teknik möjliggör en bättre tillvaro
för människor världen över. Därför bygger vi digitala bolag som
förbättrar människors liv. Teknik har potentialen att göra allt
enklare, snabbare och mer lättillgängligt, inte minst inom
handel, kommunikation, underhållning, finansiella tjänster och
hälsovård.

Vi brinner för konsumenten och dennes rätt till valmöjligheter. Vi
tycker att alla ska kunna hitta och ha tillgång till de produkter och
tjänster de behöver och vill ha. De bolag som vi bygger ger dem
den möjligheten.

Vision
Att förbättra människors liv genom att erbjuda valmöjligheter

Mission
Vi bygger digitala bolag som erbjuder mer och bättre
valmöjligheter


