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CVC – JOHTAVA GLOBAALI PÄÄOMASIJOITTAJA
36 vuotta

Yli 300
sijoitusta

menestystä
pääomasijoittamisessa

111 mrd.$
sijoitussitoumuksia(3)

219
sijoitusalan ammattilaista(2)

lojaali ja monipuolinen
sijoittajapohja

vuodesta 1981 lähtien

Johtava maailmanlaajuinen
franchise-verkosto
•
•

Kokenut ja yhtenäinen tiimi
•

24 toimiston verkosto neljällä
mantereella(1)
Yksi markkinajohtajista
Euroopassa, PohjoisAmerikassa ja Aasiassa

•

219 sijoittamisen,
pääomasijoittamisen ja
yritysluottojen ammattilaista(2)
51 johtavaa partneria ja
partneria, joiden työsuhteen
kesto CVC:n(2) kanssa kestoltaan
keskimäärin 12 vuotta

Investointistrategia hyödyntää
CVC:n verkostoa
•

•

Maailmanlaajuinen verkosto
takaa tasaisesti
sijoitusmahdollisuuksia
Keskittyy toimenpiteisiin, jotka
tarjoavat CVC:lle ainutkertaisia
mahdollisuuksia, yritysten
arvojen vaihdellessa 500
miljoonasta eurosta 5 miljardiin
euroon(4)

Sijoittajat
•

CVC hallinnoi globaalisti yli 300
sijoittajan varoja

•

Useat sijoittajista ovat
eläkeyhtiöitä, jotka ovat
sijoittaneet varojaan CVC:n kautta
vuodesta 1990 lähtien.
Edunsaajissa on mm. opettajia,
poliiseja, sairaanhoitajia ja
palomiehiä.

1) Intian yksikkö toimii tällä hetkellä CVC:n sijoitusneuvonantaja, mutta viranomaiset hyväksyivät 9/2017 pysyvän toimiston perustamisen Intiaan (viitaten 11/2017 esitettyyn muutoshakemukseen Intian yksikön pääomittamisvaatimuksista). Amit Soni ja Mohit Goyal ovat Intiassa, ja Siddharth Patel Singaporessa.
2) Sisältää kaikki CVC:n sijoitusammattilaiset, partnerit ja johtavat partnerit (kaikkialla Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa, Growth, Strategic Opportunities ja CVC Credit Partners -liiketoiminnoissa). Tilanne 31. maaliskuuta 2018.
3) Luku päivitetty 31. maaliskuuta 2018. Sisältää kaikki CVC: n sitoumukset (kaikkialla Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa, Growth, Strategic Opportunities ja CVC Credit Partners -liiketoiminnoissa
4) Viittaa CVC Capital Partnersin varoihin. Ei sisällä CVC Credit Partner –rahastoja.

CVC:N VERKOSTO
Vakiintunut paikallinen verkosto – maailmanlaajuinen kattavuus

Iso-Britannia Saksa

Ranska

Italia Alankomaat Jersey Ruotsi Espanja Tanska

CEE-tiimi
Financial Services -tiimi
Yhdysvallat TMT-tiimi
(New York) Operations-tiimi

Luxemburg

Belgia Pääomamarkkinattiimi
Perustettu Lontoossa
Citicorp Venture Capital
-nimellä, Citigroupin
tytäryhtiönä
Ensimmäinen kolmannen
osapuolen rahasto, Europe
Enterprise Ecu130m

Johto hankki liiketoiminnan
Citigroupilta ja yhtiö
uudelleennimettiin CVC Capital
Partnersiksi

Healthcare
Yhdysvallat
(San Fransisco) Puola -tiimi
Brasilia

CVC Cordatus ja Apidos
yhdistyvät muodostaen
CVC Credit Partnersin

CVC Growth
CVC Strategic Opportunities

CVC Cordatus perustetaan

CVC hankkii enemmistökontrollin CVC Asia Pacificista

CVC Asia Pacfic JV perustetaan

EteläHong Kong Korea Japani

Singapore Kiina
(Peking)

Kiina
(Shanghai)

Thaimaa Indonesia

Intia1

Aasian tiimi
1) Intian yksikkö toimii tällä hetkellä CVC:n sijoitusneuvonantaja, mutta viranomaiset hyväksyivät 9/2017 pysyvän toimiston perustamisen Intiaan (viitaten 11/2017 esitettyyn muutoshakemukseen Intian yksikön pääomittamisvaatimuksista). Amit Soni ja Mohit Goyal ovat Intiassa, ja Siddharth Patel Singaporessa.

PIENET TIIMIT - PAIKALLISET JUURET
24 toimistoa maailmanlaajuisesti(1)

Tukholma

Pariisi
Bryssel
Lontoo
10.8.2018

Milano

Varsova
Kööpenhamina

Peking
Soul
Tokio

1) Intian yksikkö toimii tällä hetkellä CVC:n sijoitusneuvonantaja, mutta viranomaiset hyväksyivät 9/2017 pysyvän toimiston perustamisen Intiaan (viitaten 11/2017 esitettyyn muutoshakemukseen Intian yksikön pääomittamisvaatimuksista). Amit Soni ja Mohit Goyal ovat Intiassa, ja Siddharth Patel Singaporessa.
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CVC PRIVATE EQUITY EUROOPPA / USA - TIIVISTELMÄ
Kattavuus

Ihmiset(1)

Portfolio(2)

•

Perustettu vuonna 1981

•

•

Sijoitettuja pääomia: 34 mrd. euroa

•

8 rahastoa: 69 mrd. kerättyjä varoja

•

170 tehtyä sijoitusta

•

15 toimistoa Euroopassa ja Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa

Tuotemerkkejä, joihin on
investoitu

Valikoituja pohjoismaisia
sijoituskohteita

1)
2)

31.3.2018 tilanne
31.3.2018 tilanne

11 maantieteellistä tiimiä, 5 erikoistunutta
tiimiä

•

32 partneria, joiden työsuhteen kesto
keskimäärin 12 vuotta

•

Noin 50 mrd. palautettu nettona sijoittajille

•

106 sijoitusalan ammattilaista

•

•

Nykyisten portfolioyhtiöiden liikevaihto:
noin 45 mrd. euroa

Yli 15 kansallisuutta

•

Nykyisten portfolioyhtiöiden henkilökunta:
noin 185 000

CVC PRIVATE EQUITY POHJOISMAISSA
Verkosto
•

Toimistot Tukholmassa (vuodesta 1991) ja Kööpenhaminassa (vuodesta 1998)

Ihmiset
•

Kahdeksan sijoittamisen ammattilaista, joiden toiminta-alueena Tanska, Ruotsi,
Norja ja Suomi

•

Yhteenlaskettuna noin 50 vuoden kokemus pääomasijoittamisesta

Investointihistoria
•

Yhteensä 23 tehtyä investointia

•

Yli 2,9 mrd. euroa pääomasta sidottuna alueen yhtiöihin

Portfolio
•

Portfoliossa tällä hetkellä 6 yhtiöitä Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Suomesta ja
Islannista

•

Yli 2 mrd. euroa pääomaa sidottuna alueella

•

Pohjoismaiset portfoliossa olevat yhtiöt työllistävät noin 25 000 henkilöä

Portfolion investointikohteita

CVC ON SITOUTUNUT VASTUULLISEEN SIJOITTAMISEEN
Ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallinto
•

CVC:n näkemys on, että ympäristökysymykset, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa
(ESG) ovat kriittisiä tekijöitä liiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksessä.

•

Vahvojen yritysten rakentaminen tehokkaan omistajan ja johtamisen avulla hyödyttää
kaikkia sidosryhmiä työntekijöistä asiakkaisiin, toimittajiin ja osakkeenomistajiin. Tämä
hyödyttää yhteisöjä myös laajemmin luomalla työpaikkoja, tukemalla paikallisuutta ja
varmistamalla globaalisti miljoonien ihmisten tulevaisuutta.

•

CVC:llä on kattava ESG-politiikka, jossa kuvataan, mitä CVC:ltä voi odottaa sijoittajana
sekä mitä CVC odottaa portfolioyrityksiltään.

•

CVC on ESG-periaatteidensa mukaisesti sitoutunut toimimaan eettisesti sekä
investoinneissaan että tekemällä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa.

•

CVC on allekirjoittanut vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for
Responsible Investment) vuonna 2012 ja se raportoi vuosittain etenemisestään ESG:n
integroinnista investointiprosesseihinsa. CVC on sitoutunut toteuttamaan kuutta
periaatetta, joiden avulla se kehittää sijoitustoimintaansa laajasti sidosryhmät
huomioiden.

•

CVC ottaa huomioon myös YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta
portfolioyritysten toiminnassa ennen sijoituspäätöstensä tekemistä.

CVC:n säätiö
•

”CVC and the Community” on CVC:n verkoston yritysvastuuohjelma, jonka tavoitteena
on parantaa lasten ja nuorten elämää ja mahdollisuuksia paikallisissa yhteisöissä sekä
CVC:n kohdeyritysten vaikutuspiirissä.

•

Ohjelma keskittyy neljään alueeseen, joilla CVC:n lahjoituksilla ja tietotaidolla voidaan
saada eniten vaikuttavuutta aikaan: koulutus, työllistäminen, yritystoiminta ja
hyväntekeväisyyshankkeet.

•

”CVC and the Community” on kehittänyt useita aktiivisia kumppanuuksia
hyväntekeväisyysjärjestöjen ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kanssa
ympäri CVC:n verkostoa. Näiden kumppanuuksien kautta CVC tarjoaa
yhteistyökumppaneilleen tukipaketteja, jotka tyypillisesti sisältävät rahoitusta, pro bono
-työtä, pääsyn osaksi CVC-verkostoa sekä henkilöstön vapaaehtoistyötä.

•

CVC:n hyväntekeväisyyshankkeet vaikuttavat monin tavoin. Kansainvälinen CVC Young
Innovator Awards perustettiin vuonna 2015, ja se on tähän mennessä myöntänyt
rahoitusta 23:lle nuorelle yrittäjälle Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Espanjassa,
Ranskassa, Puolassa ja Hongkongissa. CVC:n työntekijät auttavat lapsia ja nuoria
toisaalta myös vapaaehtoistyössä esimerkiksi matematiikassa ja lukemisessa, nuorten
itseluottamuksen rakentamisessa tai CV:n kirjoitustyössä – kaikki toimenpiteitä, jotka
auttavat uutta sukupolvea kasvamaan ja kehittymään.

