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Adelis Equity Partners inleder samarbete med Swedish House of Finance 

 

Adelis Equity Partners har beslutat att stödja och inleda ett samarbete med forskningscentret 

Swedish House of Finance. Intentionen är att över en femårsperiod stötta verksamheten med 

totalt 500 000 kronor. Samtidigt tar Adelis medgrundare och partner Gustav Bard plats i centrets 

advisory board.  

 

Swedish House of Finance bildades 2011 som en ideell förening på initiativ av staten, 

Handelshögskolan i Stockholm, och den privata finanssektorn i Sverige. Målet var att skapa ett 

nationellt centrum för finansmarknadsforskning som är konkurrenskraftigt på högsta 

internationella nivå. Centrumsatsningen har varit mycket lyckad och efter snart tio år har centret 

etablerat sig som ett av de absolut ledande i sitt slag i Europa.  

 

Vi är mycket glada över Adelis stöd, säger Anders Anderson, föreståndare Swedish House of 

Finance. En bred uppslutning av finanssektorn är viktig för att Swedish House of Finance ska 

kunna fortsätta leverera forskning som både håller akademisk världsklass och samtidigt är av 

högsta relevans för marknadens aktörer. 

 

Swedish House of Finance har en unik ställning inom finansforskning i Sverige och i världen. Vi på 

Adelis vill självklart bidra till högkvalitativ forskning om finansmarknaden, säger Jan Åkesson, 

medgrundare och partner på Adelis.  

 

Det advisory board som är under uppbyggnad blir en grupp bestående av representanter från 

såväl akademin som den privata och offentliga finanssektorn. Här kommer Gustav Bard att få 

djupare insyn i forskningsverksamheten, kunna bidra till diskussioner på en strategisk nivå och 

därmed sätta fokus på det som driver utveckling i branschen 

 

Totalt har redan 22 ledande företag i finanssektorn bundit sig för ett årligt bidrag under perioden 

2021–2030 motsvarande totalt 150 miljoner kronor tillsammans, med målet att nå 200 miljoner 

kronor under nästa tioårsperiod.  

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Anders Anderson, Director, Swedish House of Finance 

Anders.anderson@hhs.se 

+46 70 863 63 44 

 

Om Swedish House of Finance: https://www.hhs.se/en/houseoffinance/about/ 

Alla våra partners: https://www.hhs.se/en/houseoffinance/about/partners/institutional-partners/ 
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