Regeringskansilet
Finansdepartmentet
Att: Enheten för statligt ägande
advisorylist@finance.ministry.se
Stockholm, 18 oktober 2011
Intresseanmälan att erbjuda finansiell rådgivning till Regeringskansliet
JZ Capital Partners AB (“JZ Capital”) anmäler härmed sitt intresse att erbjuda finansiell rådgivning till
Regeringskansliet enligt de riktlinjer som föreskrivs på Regeringskansliets hemsida.
Uppgifter på finansiell rådgivare
Fullständigt namn:
JZ Capital Partners AB
Organisationsnummer:
556771-1493
Hemvist:
Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm
Kontaktpersoner:
Seth Allbäck, styrelseordförande
0708-99 4993

seth.allback@jzcapital.se
Johan Jacobowsky, VD
0733-18 4844

johan.jacobowsky@jzcapital.se

1.

Erbjudna tjänster

JZ Capital är en oberoende finansiell rådgivare med fokus på telekom, kommunikation och media
(TCM)-sektorerna. Våra kunder är industriella företag inom TCM-sektorn, riskkapitalbolag samt
privata investerare. Vårt arbete består av rådgivning kring strategiska frågor, förvärv, försäljningar,
avyttringar, värderingar och annan finansiell analys och rådgivning.
Utifrån JZ Capitals erfarenhet och fokus inom TCM-sektorn, gör vi bedömningen att vi vis-à-vis
Regeringskansliet är särskilt lämpad som finansiell rådgivare i frågor främst rörande statens innehav i
dess helägda bolag Teracom AB och delägda bolag TeliaSonera AB. Utifrån detta, har JZ Capital
härmed nöjet att erbjuda följande tjänsteutbud till Regeringskansliet:


Generell finansiell rådgivning till staten angående dess innehavs strategier samt planerade
förvärv, avyttringar och kapitalstruktur;



Säljrådgivning i samband med försäljningar av bolag som ägs av staten eller i samband med
större avyttringar från bolagen;
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Köprådgivning till staten i samband med att ett av dess innehav skall förvärva ett större
bolag som ändrar dess inriktning;



Second opinion i samband med till exempel en försäljningsprocess där en oberoende
granskning genomförs av underlag och analyser som tillsänts staten kring värderingsfrågor,
process, möjliga köpare med mera;



Rådgivning kring upphandling av investmentbank tjänster i samband med en större
försäljning, börsintroduktion med mera; och



Bistå staten på kort varsel i frågor som uppkommer i dess löpande hantering av dess innehav

Ovanstående uppräkning av tjänster är inte avsedd att vara komplett utan skall ses som områden
inom finansiell rådgivning där JZ Capital är lämpad som rådgivare. JZ Capital har alla nödvändiga
tillstånd för att bedriva sin verksamhet.
2.

Om JZ Capital

JZ Capital grundades 2008 av Seth Allbäck och Johan Jacobowsky som tillsammans har mer än 30 års
erfarenhet av finansiell rådgivning med fokus på transaktioner med telekom-, betal-TV-,
nätinfrastruktur operatörer, tv-kanaler, speloperatörer med mera i Norden, Östeuropa samt
Västeuropa. Seth Allbäck har sin bakgrund inom Ernst & Young Corporate Finance, Skandia Media
Invest, ABG Sundal Collier samt Kaupthing. Johan Jacobowsky bakgrund är inom Ernst & Young
Corporate Finance samt Kaupthing.
Utöver grundarna arbetar Carl Wessberg, tidigare på Credit Suisse och Valedo Partners samt Robert
D’Agostino, tidigare på Sentat Asset Management, Kaupthing samt Finansinspektionen, på JZ Capital.
JZ Capital bistås av flera senior advisors med politisk och industriell bakgrund.
JZ Capital besitter en betydande erfarenhet vad avser corporate finance-frågor och än viktigare
specialistkompetens inom TCM för att kunna erbjuda skräddarsydd rådgivning i samband med till
exempel pris och värderingsdiskussioner, synergi-beräkningar med mera i samband med köp- och
säljrådgivning.
Ett urval av transaktioner där JZ Capital varit finansiell rådgivare är:

Sale of Ventelo to
Alltele

Sale of Ventelo Hosting to
Phonera

Acquisition of PlusTV
by Teracom

SEK 92m

NOK 23m

EUR 33m

Financial advisor to Ventelo

Financial advisor to Ventelo

Financial advisor to Teracom

2011

2011

2009
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Sale of ice.net to
Access Industries

Teracom’s acquisition of 30%
in Boxer from 3i

SEK not disclosed

SEK 900m

Financial advisor to Teracom

Financial advisor to Teracom

2009

2008

Ytterligare information om JZ Capital återfinns på vår hemsida www.jzcapitalpartners.se.
Avslutningsvis vill vi understryka vårt stora intresse av att få möjlighet att vidare presentera vår
verksamhet för Er samt få förtroendet att verka som Er finansiella rådgivare i framtida uppdrag.

Med vänliga hälsningar
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