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INNTRESSEANMÄLAN OM ATT ERBJUDA FINANSIELL RÅDGIVNING 
TILL REGERINGSKANSLIET 

Graviton AB (Graviton) anmäler härmed sitt intresse att erbjuda finansiell rådgivning 
till Regeringskansliet 

Uppgifter på finansiell rådgivare; 

Fullständigtjuridiskt namn: 
Organisationsnummer: 
Hemvist: 
Kontor: 
Kontaktpersoner: 

l. Erbjudna tjänster 

Graviton AB 
556591-8413 
Trollvägen 10, SE-133 34 SaJtsjöbaden 
Biblioteksgatan l, SE-111 46 Stockholm 
Johan Lundquist, Managing Partner 
Johan.lundguist@graviton.se 
070-727 37 18 
Anders Ehrenblad, Partner 
Anders.ehrenblad;W,graviton.se 
070-658 49 58 

Graviton är en oberoende finansiell rådgivare med inriktning på IT, intemet och 
teknologi. Våra kunderäronoterade företag, entreprenörer, riskkapitalbolag och privata 
investerare. 

Vårt arbete består av strategisk- och finansiell rådgivning. Det kan vara frågor som 
kapitalanskaffningar. förvärv, fondresning, avyttringar av onoterade bolag, portföljer 
och gänster runt omkring som seeond opinions, värdering, optionsprogram, 
styrelseuppdrag och annan finansiell rådgivning. 

Graviton har lång erfarenhet av riskkapital och skulle kunna vara särskilt lämpad som 
rådgivare i frågor rörande riskkapital t.ex. i statens nya innehav i Fondinvest och 
hanterande av tidigare innehav i lnnJandsinnovation och Fouriertransform. Utifrån 
detta, har Graviton nöjet att erbjuda följande tiänsteutbud till Regeringskansliet 
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GRAVITON 

• säljrådgivning i samband med avyttringar av onoterade bolag som ägs direkt eller 
indirekt av staten. Både portfoljer eller enskilda bolag. 

• Köprådgivning till staten i samband med fOrvärv eller investeringar i onoterade 
bolag. 

• Generell rådgivning till staten i samband med omstruktureringar av riskkapital. 

• Kapitalanskaffningar (Private Placements) rådgivning tilJ statens onoterade 
innehav fOr att säkra tillväxt och tillgång till kapital med olika skräddarsydda 
lösningar for en långsiktigt hållbar kapitalstruktur, som utnyttjar olika källor av 
lånelösningar och eget kapital. 

• strategisk finansiell rådgivning till staten angående dess onoterade innehav 
innehavs strategier i samband med både avyttringar, forvärv och kapitalanskaffningar. 
Det kan vara allt från värderingsfrågor, analyser, process, seeond opinions till att 
utvärdera köpare. Även ägarfrågor (Corporate Governance) som strategifrågor, 
incitamentsprogram och exitfrågor. 

Ovanstående är huvuddelen av den finansiella rådgivning Graviton bedriver och har 
tillstånd att bedriva. 

2. Om Graviton 

Graviton grundades år 2000 av Johan Lundquist, Anders Ehrenblad och ytterligare en 
person i samband med att Graviton (hette tidigare Wireless & Technology Ventures 
Nordie AB) reste en Venture Capita! fond på 43 mEuro att investera i IT, internetoch 
teknologi i Norden. Investeringsrådgivningen har haft fokus på att utvärdera onoterade 
bolag, investera, forvalta (värdef6rädla) och exitera. Verksamheten har därefter ändrats 
till rådgivningstjänster i många fall kopplade till egen forvattning av onoterade innehav 
(strategiövningar, incitamentsprogram, värderingar, noteringar mm). I flera av innehaven 
sitter vi i styrelsen även på externa mandat (bia for medinvesterande Family Offices). Vi 
har sedan 1995 investerat och gjort transaktioner i onoterade bolag med allt från 
betalningslösningar, telekom, internet, digitala plattformar och företag som arbetar med 
delningsekonom i. 

Anders Ehrenblad har en bakgrund från Ericsson där han även utvärderat startups i 
Silicon Valley och seniora roller inom Fairebild Semiconductors. Sedan 1995 har Anders 
arbetat med investeringar och transaktioner. Masterutbildning från Uppsala Universitet. 

Johan Lundquist har en bakgrund från Swedbank Capita! Markets, seniora roller på 
Ericsson, Tele2 och som medgrundare av Ahhaaa 118100. Sedan 2000 har Johan arbetat 
med investeringar inom Graviton, Industrifonden och som VD för Ekonord. Civilingenjör 
från KTH, Industriell Ekonomi samt KTH Executive School i Growth Management. 

Sedan 2010 arbetar både Anders och Johan fulltid med Graviton AB. 
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Graviton besitter en hög kompetens och betydande erfarenhet vad avser både 
investeringar, fonder och corporate finance samt en hög teknisk kompetens för att 
skräddarsy rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, värderingar, 
incitamentsprogram, tilläggsfOrvärv och avyttringar i samband med köp- och 
sälj rådgivning. 

Under 2014 och 2016 har Graviton gjort 15 transaktioner. Nedan följer de senaste senaste 
tre transaktionerna där Graviton varit finansieJI rådgivare. 

Project Lakers Emirated Advanced 
lnvestment Group 

Has been acquired Second Opinion Private Placements 

by TB.D. GWS Productian 9,4 mSEK 

27 MSEK lncentive Program 
Strategy Plan 

2014 
2016 2015 2015 

Graviton Graviton Graviton 

Vi ser fram emot att få möjlighet vid tillfälle presentera vår verksamhet för Er samt ta 
förtroende att verka som er finansiella rådgivare i framtida uppdrag. 

Med vänliga hälsningar 

Graviton AB 
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