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East Capital och Öhman tar över förvaltningen av Gustavias fonder
under hösten 2017
East Capital, specialist på investeringar i tillväxt- och frontiermarknader, och kapitalförvaltaren
Öhman kommer under hösten 2017 att ta över förvaltningen av Gustavias fonder, givet att
överföringen formellt godkänns av Finansinspektionen och motsvarande tillsynsmyndighet i
Luxemburg.
Gustavias grundare Ola Gilstring kommenterar:
”Gustavia mottog ett attraktivt erbjudande att avyttra sina fonder till två högklassiga aktörer på
marknaden. Efter noga övervägande accepterade vi erbjudandet att överlåta förvaltningen av
Gustavias fonder till East Capital och Öhman Fonder. Vi är glada över att förvaltningen av
fonderna tas över av två så välrenommerade aktörer på den svenska fondmarknaden och är
övertygade om att denna affär kommer att vara positiv för våra kunder.”
”Med hjälp av större volymer och skalfördelar ges vi på East Capital möjlighet att satsa
ytterligare på vår aktiva förvaltning och hållbara investeringsstrategi. På så sätt kan vi utveckla
ett ännu mer attraktivt erbjudande för våra kunder genom fler och bättre fonder. Vi har alla
resurser och infrastruktur på plats att ta över fondförvaltningen från Gustavia från dag ett och
ser fram emot detta. Vårt sätt att investera bygger på aktiv förvaltning och vi har redan tjugo
års erfarenhet av att skapa långsiktiga resultat på tillväxt- och frontiermarknader”, säger Peter
Elam Håkansson, ordförande och chef för investeringsverksamheten på East Capital.
Johan Malm, vd och koncernchef på Öhman säger:
”Öhman vill fortsätta att växa både organiskt och via förvärv. Övertagandet av Gustavias
Sverigefond är ett steg på vägen. Vi välkomnar våra nya fondkunder och hoppas givetvis att de
ska stanna som kunder hos oss. Vi tänker fortsätta arbeta hårt för att ge våra kunder den bästa
tänkbara avkastningen. Vi på Öhman ser långsiktighet som ett avgörande inslag i både våra
kundrelationer och i vår förvaltning.”
Totalt kommer cirka 2 miljarder SEK att byta fondbolag som en följd av överenskommelsen.
Fonden Gustavia Sverige kommer att integreras hos Öhman och de resterande fonderna som
förvaltas av Gustavia kommer att integreras i East Capitals fondutbud.
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Om Gustavia
Gustavia Kapitalförvaltning är ett fristående och oberoende värdepappersbolag som erbjuder
ett spektrum av aktivt förvaltade fonder. Gustavia grundades 2002 och förvaltar för
närvarande över två miljarder kronor.
Om East Capital
East Capital är en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader.
Bolaget grundades i Sverige 1997 och har kontor i Dubai, Hong Kong, Luxemburg, Moskva,
Oslo, Stockholm och Tallinn. Vi förvaltar 25 miljarder kronor i noterade och onoterade aktier,
samt fastigheter, till en bred kundbas inklusive ledande institutioner. Investeringsstrategin
baseras på ingående kunskap om marknaderna, fundamental analys och täta företagsbesök.
ESG-relaterade risker och möjligheter utvärderas som en integrerad del i
investeringsprocessen. Vi föredrar investeringar i bolag som visar långsiktigt hållbar tillväxt och
har ansvarsfulla ägare.
Om Öhman
Öhman är ett familjeföretag grundat år 1906, som förvaltar 81 miljarder kronor för kunders
räkning. Öhmankoncernen finns i Sverige och Luxemburg. Öhman har i år blivit utsedda till
Årets hållbara aktör och Årets ränteförvaltare.

