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PRESSMEDDELANDE
Zmartic Fonder AB har ingått nya uppdragsavtal

Zmartic Fonder AB har ingått nya uppdragsavtal from januari 2015:
Kjellander & Ramel AB
Zmartic Fonder har ingått uppdragsavtal med Kjellander & Ramel AB gällande bolagets funktion för
regelefterlevnad. Huvudansvarig för uppdraget är Anna Ramel. Funktionen skall kontrollera och regelbundet
bedöma att de åtgärder och rutiner som bolaget har vidtagit, för att minimera risken att fondbolaget inte fullgör
sina förpliktelser enligt de regelverk som berör bolagets verksamhet, är lämpliga och effektiva. Anna Ramel
ansvarar vidare för att utvärdera de åtgärder som vidtas för att avhjälpa eventuella brister i bolagets
regelefterlevnad samt ge berörda personer råd och stöd att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt lagen
(2004:46) om värdepappersfonder och övriga författningar som reglerar fondbolagets verksamhet.
HelE Consulting
Fondbolaget har ingått ett uppdragsavtal med HelE Consulting gällande bolagets funktion för riskhantering och
ansvarig för detta uppdrag är Helena Erlandsson. HelE Consulting ansvarar för att kontrollera att risker i
fondbolagets verksamhet identifieras på ett ändamålsenligt sätt samt att lämpliga instruktioner och rutiner för
riskhanteringen finns inom företaget.
”Vi är nöjda med den utvärdering och upphandling bolaget gjort avseende externa uppdragstagare och
outsourcade funktioner och vi ser fram emot att samarbeta med Kjellander & Ramel och HelE Consulting
framöver”, säger Johan Holmsved Thott, VD och chef fondadministration på Zmartic Fonder.

För mer information kontakta gärna VD och chef fondadministration: Johan Holmsved Thott, 0705-986 218,
johan.holmsved-thott@zmarticfonder.se, Zmartic Fonder AB, Sveavägen 151, 113 46 Stockholm
Om Zmartic Fonder: Fondbolaget har tillstånd att förvalta värdepappersfonderna ”Zmart Balanserad”, ”Zmart
Optimal” och ”Zmart Maximal”. Bolagets fonder är öppna för allmänheten och Zmartic Fonder planerar även att
starta en absolutavkastande aktiefond under Q1 2015.
För vidare information se: www.zmarticfonder.se

Zmartic Fonder AB är ett fondbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Fondens tillgångar förvaras av SEB AB (publ) som är förvaringsinstitut och depåbank.
Zmartic Fonder AB och förvaringsinstitutet står under Finansinspektionens tillsyn.

