
 
 

 

 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål 
och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av 
de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq 
Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com. 

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2018 

Nordea Asset Management investerar i 
Madrague Capital Partners 
 
Nordea Asset Management har tecknat avtal om att förvärva 40 procent av 
Stockholmsbaserade kapitalförvaltaren Madrague Capital Partners AB.  Partnerskapet 
kombinerar Madragues ansedda kompetens inom hedgefondinvesteringar med Nordea Asset 
Managements omfattande distributionsnät i Norden och övriga världen. 
 
Nordea Asset Management har internationell erfarenhet av att samarbeta med både interna och externa 
investeringsfonder. Nu tar Nordea Asset Management nästa steg i denna tillväxtstrategi genom att förvärva en 
andel i Madrague. 
 
- Vi banar väg för nya partnerskap med starka investeringsfonder. Förvärvet av en del av Madrague är ett led i 
vårt arbete att bilda partnerskap med ledande aktörer, säger Nils Bolmstrand, vd för Nordea Asset Management.  
 
- Vi är väldigt stolta att ha Nordea Asset Management som ny partner. Madragues hedgefondstrategi och 
Nordea Asset Managements väl utbyggda distributionsnät är en klockren kombination. Som en av Europas 
ledande kapitalförvaltare kommer Nordea att ge Madrague ett lyft medan vi fortsätter att generera mycket 
konkurrenskraftiga avkastningar för våra kunder, säger Lars Frånstedt, CIO, Madrague.  
 
Nordea Asset Management planerar att lansera en Global Long/Short-aktiefond förvaltad av Madrague Capital 
Partners. Fonden kommer att komplettera och förstärka Nordea Asset Managements produkterbjudande. 
 
Madragues erfarna förvaltarteam har en internationellt ansedd meritlista. Utöver Nordea ägs Madrague av sina 
seniora förvaltare och av Patricia Industries, en del av Investor AB. 
 
Aktieköpet förutsätter godkännande av Finansinspektionen och förväntas vara slutfört under tredje kvartalet. 

 
För ytterligare information: 
Claes Eliasson, Group Communications, 072 141 67 12   
 
 


