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Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med spetskompetens inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande 
position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq 
OMX First North Premier. Läs mer på catella.se. 

Martin Nilsson ny delförvaltare i Catella 
Hedgefond 

Catella har utsett Martin Nilsson till ny delförvaltare av prisbelönta Catella 
Hedgefond. Martin kommer, utöver sitt befintliga uppdrag som förvaltare av 
Catella Nordic Long Short Equity, nu även att ingå i förvaltningsteamet för 
Catella Hedgefond. Tillsammans med Sven Thorén kommer han att förvalta ett 
av flera oberoende aktiemandat, med fokus på de nordiska aktiemarknaderna. 
Teamet runt Catella Hedgefond är i övrigt detsamma, med Ulf Strömsten som 
ansvarig huvudförvaltare. 
 
Martin Nilsson har varit fondförvaltare på Catella sedan maj 2015 och har sedan dess 
framgångsrikt förvaltat Catella Nordic Long Short Equity tillsammans med Ola Mårtensson. 
Martin har sedan tidigare mångårig erfarenhet från olika roller inom såväl analys som 
portföljförvaltning. Han har arbetat som portföljförvaltare på Nordea där han ansvarade för 
förvaltningen av ett antal aktiefonder med inriktning mot nordiska aktier. Dessförinnan arbetade 
han som analytiker på Alecta. 
 
”Martin kompletterar de befintliga förvaltarna i teamet på ett utmärkt sätt och han har redan visat 
på framgångsrik förvaltning under sin tid på Catella. Det är därför helt naturligt att låta Martin 
även ingå i teamet för Catella Hedgefond”, säger Erik Kjellgren, ansvarig för den svenska 
fondverksamheten. 
 
Catella Hedgefond har som mål att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utveckling på 
aktiemarknaderna. Fonden utsågs igår för andra året i rad till årets bästa Hedgefond av 
Fondmarknaden.se bland annat att för att det är en motståndskraftig hedgefond som står sig i 
nedåtgående marknader och som även följer med bra i uppgångar. 
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