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Arctos accelererar investeringstakten och tar in Mikael
Ludvigson som Partner
Investeringsgruppen Arctos Equity Partner växer med Mikael Ludvigson som ny
Partner. Mikael har mångårig erfarenhet från investering i, samt ledning och
utveckling av, mindre och medelstora bolag.
Göteborgs-baserade Arctos har under sina första två år genomfört fyra investeringar och
planerar nu att öka investeringstakten. Med anledning av detta tas Mikael Ludvigson in som
Partner. Arctos kunnande breddas därmed till att inkludera nya branscher och bolaget tillförs
ytterligare kompetens inom transaktioner och finansiering. Investerings- och
förvaltningskapaciteten utökas med Mikael, och då han kommer att vara baserad i Stockholm
utökas också närvaron i Mellansverige.
Mikael Ludvigson har mer än 15 års erfarenhet av att investera i och utveckla mindre och
medelstora bolag inom bland annat tjänstesektorn, bygg, detaljhandel och teknik. De senaste
åtta åren har han bland annat varit VD på investeringsbolaget Sobro, som han var med och
grundade 2008.
– Det känns kanon att ha Mikael ombord. Vi har haft kontakt genom åren och lärt känna hans
ödmjuka approach och passion för entreprenörskap och företagsbyggande, sidor som passar
väl in hos Arctos. Jag ser nu fram emot att se Arctos ta del av Mikaels erfarenhet av att
utveckla tillväxtbolag och driva bolag från ett ägarperspektiv, säger Henrik Johansson, Partner
på Arctos.
– Arctos har etablerat sig som en intressant tillväxtorienterad investerare i sitt segment och det
ska bli väldigt roligt att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med Henrik. Arctos
struktur är också intressant, där man valt att investera med privat kapital, där alla investerare
är entreprenörer som driver eller har drivit egna verksamheter. Detta tillför en stor
kunskapspool och ett brett nätverk, säger Mikael Ludvigson, Partner på Arctos.
Arctos fokus är direktinvesteringar i entreprenörsledda och lönsamma företag med 50 – 200
miljoner kronor i omsättning och värde. Arctos är en aktiv, långsiktig företagspartner och
bidrar med erfarenhet, kompetens och kapital tillsammans med andra entreprenörer och
bolagets ledning.
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Arctos Equity Partner är en svensk investeringsgrupp med säte i Göteborg. Vi investerar i mindre och
medelstora entreprenörsledda svenska företag med tillväxt- och utvecklingspotential. Investeringarna sker
tillsammans med aktiva entreprenörer och bolagets ledning, där Arctos Equity Partner kan vara en aktiv ägare
och bidra till att utveckla företagen genom att tillföra erfarenhet, kompetens och kapital.

