
 

 

Bolagsmeddelande 03.10.2017  

 

Michael Rosenlew förvärvar en andel i Amplia & Co. AG. 

Det av Michael Rosenlew helägda investeringbolaget Mikaros LTD, förvärvar 20 procent av 
aktiestocken i Amplia & Co. AG. enligt ett avtal som slöts 27.09.2017. Utöver detta erhåller Mikaros 
LTD en option att fram till 27.09.2018 förvärva ytterligare 20 procent av aktierna i Amplia & Co. AG. 
Säljaren är Amplia & Co. AG:s huvudägare Mikael Rosenius. Mikael Rosenius behåller röst- och 
aktiemajoritet i bolaget. Syftet med affären är att ytterligare fördjupa det långvariga samarbetet mellan 
företagen  samt att utveckla Amplia & Co. AG:s förmögenhetsförvaltnings tjänster i Finland och de 
övriga nordiska länderna. Ändringen i ägarförhållandet kommer inte att inverka på det operativa 
samarbetet mellan Amplia & Co. AG. och Eniso & Co. AG. vilket fortsätter som tidigare. 

Kortfattat om Amplia: 

Amplia & Co. AG. är ett schweiziskt, självständigt förmögenhetsförvaltningsbolag som har säte i 
Zürich och fokuserar på förmögenhetsförvaltning för finska och skandinaviska så kallade High Net 
Worth kunder. För sina kunder tillhandahåller Amplia & Co. AG. skräddarsydda lösningar som grundar 
sig på rådgivning samt fullt diskretionär kapitalförvaltning. I sitt arbete tillämpar Amplia & Co. AG. en 
kvantitativ investeringsmodell som bolaget utveckat tillsammans med det schweiziska 
fondförvaltningsbolaget Eniso & Co. AG. och som flera år i rad topprankats i finanspublikationerna 
Bilanz och Citywire. Utöver förmögenhetsförvaltning tillhandahåller Amplia & Co. AG. för sina kunder 
administrativa så kallade Family Office- tjänster samt rådgivning gällande etablering av bolag i, och 
privata flyttningar till schweiz. Amplia & Co. AG:s grundare och huvudägare, Mikael Rosenius, är finsk 
och schweizisk medborgare. 

Kortfattat om Michael Rosenlew 

Michael Rosenlew, f. 1959, har gjort en lång karriär, avslutningsvis som Managing Partner, vid ett av 
de ledande nordiska private equity bolagen IK Investment Partners (tidigare Industri Kapital). Han 
fungerar nuförtiden som styrelseproffs och har styrelsepositioner hos bland annat  Hartwall Capital, 
Stockmann, Pöyry och Caverion. Michael Rosenlew är Finsk medborgare. 

 

 

Närmare information ges av: 
 
Mikael Rosenius, VD och huvudägare, Amplia & Co. AG 
E-mail: mikael.rosenius@amplia-co.com 
Telefon: +41 79 7578582, + 41 44 286 1741 


