Regeringskansliet

Registrator

"'.

Stockholm

den 12 oktober

2018

INK

Regeringskansliet

2018

”iu

FIND MANGO MPITAL

' 1g

DNR

Finansdepartementet

Enheten

för statligt ägande

Intresseanmälan

att

erbjuda

finansiell

rådgivning

till

Regeringskansliet

Pinq Mango Capital Partners AB ("Pinq Mango") anmäler härmed intresse
Regeringskansliet
finansiell rådgivning i enlighet med de instruktionersom
”Finansiella rådgivare" på Regeringskansliets
hemsida.
*
*
*
*

Fullständigt
Org.nummer:
Hemvist:
Kontaktperson:

Namn:

Pinq Mango Capital Partners AB
5569015711
Stockholm
Peter Lilliehöök, Ansvarig Corporate
Adress:
Pinq Mango Capital Partners AB
Vasagatan 7 A, våning 9
111

att erbjuda
återfinns under rubriken

Finance

20 Stockholm

Mobiltelefon:
Email:

0709

890 420

peteriilIiehook©pinqmqngo.com

Erbjudna
tjänster:
Pinq Mango är en oberoende finansiell rådgivare vars affärsidé är att. på basis
av betydande erfarenhet från den svenska och internationella
kapitalmarknaden,
arbeta med
rådgivning kringi huvudsak strategiska
frågor, förvärv, försäljning, samgående,
värderings- och
anaiysfrågor.
Pinq Mango erbjuder härmed bland annat följande tjänstertili
Regeringskansliet:
'

Generell rådgivning till staten, inklusive granskning,
bedömning av ägda bolags framtida planer
med avseende på strategi och strukturella
förändringar
såsom eventuella förvärv, försäljningar,
börsnoteringarsamt
kapitalstruktur
m.m.

'

Finansiell analys och värdering

som skapar

'

Genomförande

av företag

'
'

av försäljningar

Genomföra

oberoende

exempelvis

en försåljningsprocess

Bistå staten

granskningar

i förhandlingar,

underlag

av underlag
så kallad

projektledning

för förslag

på åtgärder.

som ägs av staten.
och förslag som tillställts staten

second

i anslutning till

opinion.

och koordinering

mom samtliga dessa områden.

Om Pinq Mango:
Pinq Mango grundades under 2012. Grundarna har en bred erfarenhet från
banker. fondkommissionärer
och inom strategisk affärsrådgivning.
Pinq Mango har långa uppdrag
och har genomfört ett stort antal transaktioner
och strategiska
positionsförfiyttningar.
Pinq Mango har egen närvaro även in Danmark och i Nederländerna
och har etablerade
kontakter
inom den finansiella sektorn i övriga Norden och i Storbritannien.

PARTNERS

Idag består Pinq Mango, inkiuswe de fyra grundarna,

av 14 medarbetare

under ledning av Shahyan

Khan.

Exempel

på aktuella

Förmediing
(2018).

transaktioner

av lånelöfte

i vilka

Pinq

Mango

varit

aktiv

partner:

mot avrop under 18 månader om 40 MSEK till listat danskt bolag.

Omvänt förvärv om 100 MSEK av ett svenskt iistat bolag av ett internationelit
Försäljning

av ett internationellt

Management

bolag med köpeskillingen

Rådgivare vid nyemission
Förvärvsanalys

med 12 bolag under förvaltning

Ytterligare

i samband

information

och förädling

tili

bolag (2017)

bolag på uppdrag av ett finskt konsumentföretag.

Rådgivare vid utvärdering av planerad avknoppning
börsnoterat large-cap bolag.
Värderingsinstitut

500 MSEK (2018).

om 2,5 MEUR till ett listat svenskt clean-tech

av ett svenskt

(2018).

500 MSEK (2018).

buy—out av ett bolag listat på smaII-cap, köpeskilling

Strategisk utveckling av ett investmentbolag
samlat värde om +600 MSEK (2018).

eventbolag

av aniäggningstiligångar

i ett svenskt

med Lex Asea avknoppning

om Pinq Mango återfinns

på vår hemsidan

www.

in man o.com .

Avslutningsvis vill jag understryka att vi ser mycket fram emot att få möjlighet att presentera vår
verksamhet mer i detalj för Ersamt få förtroende att verka som Erfinansiella
rådgivare i framtiden.

Median:
(

häisning

/

Shahyan Khan, verkställande
Pinq Mango

Capital

Partners

direktör
AB

