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Catella Hedgefond utsedd till årets hedgefond 

Catella Hedgefond har för andra året i rad utsetts till vinnare i kategorin 
Hedgefonder av Fondmarknaden.se.  
 
”Catella Hedgefond är en av våra viktigaste produkter och vi är stolta över utmärkelsen. Vi har 
ett brett erbjudande inom aktie-, hedge- och räntefonder som gör att vi kan möta både privata och 
institutionella investerares placeringsbehov utifrån olika riskaspekter, marknadslägen och förvalt-
ningsmetoder. Catella Hedgefond är ett utmärkt alternativ när det är lite stökigt på marknaderna, 
vilket vi upplever just nu. Då är det viktigaste för spararna att begränsa riskerna, men ändå få bra 
avkastning”, säger Erik Kjellgren, chef för den svenska fondverksamheten. 
 
Fondmarknaden.se har utsett Årets fonder 2015 inom tolv olika fondkategorier. Catella 
Hedgefond vann med motiveringen: ”Vi har för andra året i rad utsett Catella Hedgefond till årets 
bästa Hedgefond. Utmärkande för vår bedömning inom denna fondkategori är att fonderna skall 
vara dagligt handlade och tillgängliga beloppsmässigt för gemene sparare. En hedgefond skall 
dessutom vara bred i sitt placeringsmandat och uppvisa en klar majoritet med positiva 
månadsavkastningar över tid. Catella Hedgefond lever upp till detta och levererar för andra året i 
rad en god riskjusterad avkastning samt visar på bra motståndskraft vid nedgångar på 
aktiemarknaden. I en bred fondkategori som hedgefonder utgör har en stor vikt lagts vid att 
identifiera en motståndskraftig hedgefond som står sig i nedåtgående marknader och som även 
följer med bra i uppgångar. Med hänsyn till detta utser vi därför Catella Hedgefond till den bästa 
fonden inom fondkategorin.” 
 
”Vi är naturligtvis väldigt glada, inte minst då det är andra året i rad som vi får utmärkelsen. 
Catella Hedgefond är en fond med fokus på låg risk. Trots den turbulens som rådde under 2015 
lyckades vi nå en avkastning på cirka 5 procent utan att fondens risknivå ökade nämnvärt”, säger 
Ulf Strömsten, ansvarig förvaltare för Catella Hedgefond.  
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