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East Capital stärker sin närvaro i Latinamerika 

 
Inleder partnerskap med Credicorp Capital Asset Management. 

 
East Capital, specialist på tillväxt- och frontiermarknader, har ingått ett nytt partnerskap 
för investeringsrådgivning med Credicorp Capital Asset Management för att ytterligare 
stärka bolagets expertis om ekonomier, marknader och aktier i Latinamerika. Regionen är 
viktig för East Capitals globala strategier. 
 
Credicorp Capital AM kommer att integreras i East Capitals investeringsprocess och 
arbeta i nära samarbete med East Capitals investeringsteam för Latinamerika. De kommer 
även att bidra med rådgivningsstöd om rådande makroekonomiska och politiska 
förhållanden, samt detaljerad och tidsenlig analys av potentiella investeringsmål och 
avyttringsmöjligheter. 
 
Partnerskapet speglar den investeringsfilosofi som East Capital och Credicorp Capital AM 
delar: att kombinera grundlig finansiell analys med lokal kännedom och täta 
företagsbesök, samt uppskatta värdet av att integrera ESG-aspekter i 
investeringsprocesser vilket gynnar företag som uppvisar långsiktig hållbar tillväxt och 
har ansvarsfulla ägare. 
 
Peter Elam Håkansson, ordförande och ansvarig för investeringsteamet på East Capital 
säger: 
”Samarbetet med Credicorp kommer att bidra med fördjupad förståelse för marknader i 
Latinamerika. Vi ser att East Capital och Credicorps investeringsprocesser är väldigt 
kompatibla och reflekterar värdet av ett långsiktigt fokus och integrering av ESG. Vi 
förväntar oss att deras kunskap och marknadskännedom kommer att stärka våra 
investeringsmöjligheter i Latinamerika ytterligare.” 
 
James Loveday, Regional Head på Credicorp Capital Asset Management tillägger: 
“Vi är väldigt glada över detta partnerskap med East Capital vilket understryker 
styrkan i vår unika investeringsmetod i regionen. Vi är säkra på att integreringen av 
hållbarhetsfaktorer i våra investeringsprocesser och vårt fokus på djupgående analys 
och långsiktighet kommer att leda till positiva resultat för både Credicorp och East 
Capital, samt för våra kunder.” 

 

 
Om East Capital 
East Capital är en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och 
frontiermarknader. Bolaget grundades i Sverige 1997 och har kontor i Dubai, Hong 
Kong, Luxemburg, Moskva, Oslo, Stockholm och Tallinn. Vi förvaltar 33 miljarder 
kronor i aktier och fastigheter, till en bred kundbas inklusive ledande institutioner. 
Investeringsstrategin baseras på ingående kunskap om marknaderna, fundamental 
analys och täta företagsbesök. ESG-relaterade risker och möjligheter utvärderas som en 
integrerad del i investeringsprocessen. Vi föredrar investeringar i bolag som visar 
långsiktigt hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare. 
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Om Credicorp Capital Asset Management 
Credicorp Capital AM är en av de ledande investeringsrådgivarna i Latinamerika, med 
USD 20 miljarder i kapital under förvaltning och rådgivning. Bolagets ambition är att vara 
den ledande förvaltaren av tillgångar i Latinamerika för investerare inom och utanför 
regionen. För närvarande har Credicorp verksamhet i Chile, Colombia, Panama, Peru och 
USA, och har över 25 år av erfarenhet av investeringar i regionen. År 2018 lanserade 
bolaget Credicorp Capital Latin American Equity Fund, en Luxemburg-baserad UCITS-
fond tillgänglig för rådgivning till globala institutionella och privata investerare. 
 
 
 
 
Kontaktinformation 
Ilze Johnston, Marketing Communications Manager, East Capital 
+46 8 505 88 550, mediaenquiries@eastcapital.com 
 
 
 
 
Viktig information 
Detta är inget erbjudande eller rekommendation om att investera i någon av East Capitals fonder. Fullständig 
information om East Capitals fonder – som prospekt, basfakta för investerare och finansiella rapporter – kan 
avgiftsfritt erhållas från East Capital eller våra lokala representanter och finns tillgängliga på East Capitals 
webbplats. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkasting. Fondandelar kan öka eller minska i 
värde och påverkas av ändrade valutakurser. Investerare riskerar att inte få tillbaka det satsade beloppet. 
Tillgången till East Capitals fonder kan i vissa länder vara begränsad eller försedd med restriktioner. Utförlig 
information om var fonderna är registrerade och vilken sorts distribution som är tillåten kan erhållas av East 
Capital. 
 

This material is given in summary form for convenience of presentation and has been prepared solely for 
purpose of information and illustration in respect of Credicorp Capital Servicios Financieros S.A, Credicorp 
Capital Latin American Equity Fund and other Credicorp Capital Asset Management funds (the “Funds”). 
Information contained herein shall only be valid at the time it is given. Under no circumstances should the 
information contained herein be used or considered as an offer to sell, or solicitation of an offer to subscribe for 
any share, nor should be the main or sole reason for making an investment decision in the Funds. Subscriptions 
to the Funds shall only be made on the basis of the latest prospectus, and the most recent semi-annual or annual 
reports, after an evaluation of the merits and risks of the shares, and prior to entering into any subscription. Past 
performance is no guarantee for future performance. The risk and performance of the securities that the Fund 
invests on does not reflect the risk or performance of the Shares. The availability of the Funds may be limited or 
restricted in some countries. Credicorp Capital Ltd, or any affiliate shall not be held liable by decisions taken by a 
person on the basis of this information. 
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