KINNEVIK ÄR ETT ENTREPRENÖRIELLT INVESTMENTBOLAG MED 80 ÅRS HISTORIK

Vi investerar för en förnyad morgondag
Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen för att göra människors liv bättre och leverera
betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster,
foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för
aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck,
Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade 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
PORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING:
VÅRA STÖRSTA BOLAG

VISION OCH MISSION

Andel av Substansvärdet

Vision
Vår ambition är att
tillväxtinvesterare
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Kinneviks rapportering per 30 juni 2021.

vara Europas

ledande börsnoterade

Mission
Vi stöttar passionerade grundare som bygger transformativa
digitala bolag som förbättrar människors tillvaro. Vi arbetar aktivt
med våra bolag i varje steg av deras utvecklingsresa och hjälper
dem växa till långsiktigt framgångsrika och hållbara verksamheter
som genererar stark avkastning
Byggstenar
▪ Vi är experter på att förstå komplexa och snabbt föränderliga
konsumentbeteenden
▪ Vi har en lång erfarenhet av att bygga nästa generation av
vinnande företag
▪ Hållbarhetsprinciper är djupt inbäddade i vår
investeringsprocess
▪ Vi ger aktieägare tillgång till en portfölj av världens mest
spännande privata företag
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