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PRESSMEDDELANDE
Zmartic Fonder AB startar en ny hedgefond – Zmart Alfa
Zmartic Fonder AB utökar sitt utbud med UCITS-fonden ”Zmart Alfa”. Den nya fonden är en absolutavkastande
aktiefond och skiljer sig från traditionella aktie- och obligationsfonder genom att fondens målsättning över tiden
ska ge andelsägarna en positiv avkastning oavsett riktning på marknaden.
Ansvarig förvaltare för den nya fonden är Magnus Angenfelt. Magnus har en bakgrund som förvaltningsansvarig
och VD på Manticore Capital, ett bolag inom Brummer & Partners och han har även arbetat som analytiker på
Zenit Asset Management och på Alfred Berg.
Investeringsprocessen bakom fondens investeringar består av fundamental analys och fonden kommer att väga
in tematiska och evolutionära trender i analysen. Fonden tar långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade
finansiella instrument. Fonden har en förvaltningsstil som i normalläget är marknadsneutral i sitt positionstagande
och för att uppnå fondens målsättning med hänsyn till risktagandet, förvaltas fonden aktivt med en väldiversifierad
portfölj av instrument och positioner.
”Zmart Alfa har alla förutsättningar att bli en riktigt intressant produkt med fokus på absolutavkastning. Magnus
Angenfelt har ett starkt track-record från Manticore där han under 11 år var huvudansvarig för en förvaltning som
genererade positiv och okorrelerad avkastning. Den nya fonden har som målsättning att årligen leverera en
avkastning på 4-8 procent. Genom lanseringen av Zmart Alfa breddar fondbolaget utbudet av produkter och
målgrupp. Zmart Alfa skall ses som ett komplement till andra traditionella lågriskstrategier med målsättning att
leverera en mycket konkurrenskraftig avkastning”, säger Anders Lekholm, ansvarig för fondförvaltningen på
Zmartic Fonder.

För mer information kontakta gärna: Anders Lekholm, stf VD och Ansvarig fondförvaltning, 0702-797 936,
anders.lekholm@zmarticfonder.se, Zmartic Fonder AB, Sveavägen 151, 113 46 Stockholm

Om Zmartic Fonder AB: Fondbolaget är en oberoende fondförvaltare med ett totalt förvaltat kapital på drygt 1,2
miljarder kronor. Zmartic Fonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonderna ”Zmart Alfa”, ”Zmart Balanserad”,
”Zmart Maximal” och ”Zmart Optimal”. Bolagets fonder är öppna för allmänheten.
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.

