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Rhenman & Partners får internationellt pris för bästa 
aktiehedgefond över fem år 

 
Första nordiska fond att vinna denna utmärkelse 

Fonden steg 245 procent under den aktuella femårsperioden (drygt 28 
procent genomsnittlig årsavkastning) 

Sedan starten i juni 2009 har fonden ökat 323 procent i värde  
 

Sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S har utsetts till bästa globala 
hedgefond vid prestigefyllda EuroHedge Awards i London. Utnämningen avser 
kategorin Long Term Performance - Equity Strategies (5 Years) och åsyftar 
åren 2011-2015. Priset delades ut av Goldman Sachs. 
 
”Vi är oerhört glada för denna utmärkelse. Detta är det största internationella priset i 
Europa för hedgefonder, vilket visar vår förmåga att generera långsiktigt värde till 
våra investerare. Att vara bäst över en femårsperiod säger mer än om man vinner ett 
enskilt år. Detta är dessutom första gången som en nordisk fond har fått denna 
utmärkelse”, säger Carl Grevelius, ansvarig för investerarrelationer och 
medgrundare. 
 
”Våra framgångar beror till stor del på förvaltarnas mångåriga, nära samarbete med 
de medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd. Lika viktigt är vårt fokus på 
healthcare-sektorn, inklusive läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik och service, 
vilket ger oss väldigt många investeringsmöjligheter att välja bland.” 
 
Rhenman Healthcare Equity L/S. är en global healthcare-fokuserad hedgefond som 
återfinns i SEB Fund Services S.A. i Luxembourgs fondparaply med Rhenman & 
Partners Asset Management AB som portföljförvaltare.  
 
Fonden har en unik avkastningshistorik ända sedan start i juni 2009. 
Huvudfondklassen, IC1 (EUR), har stigit 323 procent totalt, vilket motsvarar en 
genomsnittlig årlig avkastning på 25 procent. Under 2015 var avkastningen 20 
procent. I enlighet med prospektet för fonden stängde fonden för investeringar från 
nya investerare den sista december 2015 i och med att fondförmögenheten hade nått 
500 MEUR. 
 
 



   
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 är en Stockholmsbaserad nischaktör med 
fokus på healthcare-sektorn. Det förvaltade kapitalet uppgick vid årsskiftet till över 
4,7 miljarder kronor. Rhenman & Partners grundades 2008 av en trio med 
omfattande erfarenhet från kapitalförvaltningssektorn samt en oöverträffad 
fondutvecklingshistorik inom healthcare-sektorn. Förvaltningsteamet får stöd i sin 
investeringsprocess av ett vetenskapligt råd bestående av framstående professorer 
med ett brett nätverk av vetenskapsmän och experter över hela världen. 

http://www.rhepa.com/

