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NewCap Holding A/S er tæt på køb af 45% aktiekapitalen i AlphaCore 
Fonder AB  
 
Bestyrelsen i NewCap Holding A/S skal hermed meddele, at selskabet er tæt på at have indgået aftale om køb 
af 45 % af aktiekapitalen i det svenske selskab eTurn Fonder AB under navneændring til AlphaCore Fonder 
AB (”AlphaCore”), idet parterne har opnået enighed om alle hovedvilkår. Købsprisen er ca. SEK 2,5 mio, 
omtrent svarende til AlphaCores indre værdi på tidspunktet for aftalens indgåelse. Beløbet betales kontant ved 
handelens endelige gennemførelse. 
 
For aftalens endelige indgåelse udestår i det væsentlige kun nogle mindre forhold omkring aftalens 
udformning, og selskabet vil, når alt er formaliseret, udsende en meddelelse herom. Gennemførelse af købet 
er endvidere betinget af, at Finansinspektionen i Sverige godkender overdragelsen. 
 
AlphaCore er et svensk fondbolag, beliggende i Stockholm. AlphaCore har igangsat etablering af et 
forvaltningshus med fokus på at tilbyde kvantitative alternative investeringsstrategier (Alfa forvaltning).  
 
Som led i investeringen tiltræder Mikael Kadri som ny adm. direktør og CIO for AlphaCore. Mikael Kadri vil 
sammen med det ledende medarbejdere erhverve en ejerandel på ca. 10% i selskabet. Mikael Kadri kommer 
fra en stilling som CIO i Monyx Financial Group AB (”Monyx”), der er et helejet datterselskab af NewCap 
Holding A/S. Johan Hinas, der hidtil har været chefstrateg i investeringsafdelingen i Monyx, er udnævnt til ny 
CIO i Monyx. De resterende 45% af selskabskapitalen indehaves af Solidar AB. 
 
Baggrunden for investeringen i AlphaCore er at styrke NewCap Holding A/S´ tilstedeværelse på det svenske 
marked og er et led i koncernens fokus på at videreudvikle produktudbuddet på kapitalforvaltningsområdet. 
 
Da selskabets forvaltningsprodukter først lanceres på markedet i 4. kvartal 2016, forventer bestyrelsen i 
NewCap Holding A/S ikke, at investeringen i AlphaCore vil påvirke koncernens EBTDA for 2016 væsentligt. 
Bestyrelsen forventer, at investeringen allerede fra 2017 vil bidrage positivt til NewCap-koncernens resultat i 
størrelsesordenen SEK 10-15 mio. årligt.  
 
Gennemførelse af investeringen vil ikke ændre på de tidligere udmeldte forventninger til NewCap-koncernens 
EBTDA for regnskabsåret 2016.  
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Peter Steen Christensen  
Direktør og bestyrelsesmedlem  
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For yderligere information kontakt venligst:  
 
Peter Steen Christensen  
Telefon: +45 23705885 
E-mail: info@newcap.dk 


