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Rhenman & Partners fortsätter sin strategiska expansion 
 

Susanna Urdmark rekryterad som portföljförvaltare 
 
Rhenman & Partners Asset Management fortsätter att expandera och har nu knutit till sig 
ytterligare en nyckelperson till Healthcare-teamet. Susanna Urdmark blir ny 
portföljförvaltare tillsammans med Henrik Rhenman för hälso- och sjukvårdsfonden 
Rhenman Healthcare Equity L/S. 
 
Susanna Urdmark har lång erfarenhet inom såväl aktiemarknaden som Life Science-sektorn. 
Hon kommer närmast från det Stockholmsbaserade läkemedelsbolaget Bluefish 
Pharmaceuticals där hon sedan 2007 varit verksam som CFO och medlem av 
företagsledningen. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som portföljförvaltare vid 
Handelsbanken Asset Management, samt som sektoranalytiker på Handelsbanken Capital 
Markets och Carnegie. 
 
Rhenman Healthcare Equity L/S, med fokus på börsnoterade bolag inom läkemedel, 
medicinsk teknik, bioteknik och vård, hade en stark utveckling under första kvartalet 2017 
som vida överstiger de flesta index och fonder som fonden ibland jämförs med. Exempelvis 
steg MSCI Healthcare +6% i EUR jämfört med fondens +22-procentiga värdeökning. Sedan 
fondstart 2009 uppgår den genomsnittliga årsavkastningen till +22%, efter avgifter. 
 
”Hälsovårdssektorns fortsatta expansion och globalisering ställer allt högre krav på 
förvaltningen. Fonden kommer också att få allt större möjligheter att ta korta positioner när 
sektorn framöver uppnått en mer normaliserad värderingsnivå. Även detta ökar kraven på 
organisationen. Rekryteringen av Susanna är därför strategisk i flera bemärkelser och det är 
särskilt roligt att få välkomna en person vars framgångsrika karriär jag fått följa under lång 
tid. ”, kommenterar fondförvaltaren Henrik Rhenman. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl Grevelius, Founding Partner / Head of Investor Relations 
Telefon: +46 8 459 88 83 
E-post: carl@rhepa.com 
www.rhepa.com 
 
Om Rhenman & Partners 
Rhenman & Partners Asset Management, som grundades 2008, är en Stockholmsbaserad 
kapitalförvaltare med fokus på två nischfonder: Rhenman Healthcare Equity L/S, som 
startades i juni 2009, och Rhenman Global Opportunities L/S, som startades i augusti 2016. 
Det totala förvaltade kapitalet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Förvaltningsteamen för de 
båda fonderna får stöd i sina respektive investeringsprocesser av namnkunniga rådgivare 
bestående av bl.a. professorer och sakkunniga med mångårig marknadserfarenhet och stora 
expertnätverk över hela världen. 
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