
Caram förvärvar del av Albatris
Caram AB – Carnegie Affiliated Managers (Caram) tillkännager att bolaget (genom sitt dotterbolag Caram Alternative Investments AB) har
signerat ett avtal med avsikt att förvärva 35 procent av Albatris AB (Albatris). Albatris ledning äger fortsättningsvis 65 procent av bolaget.
Albatris ambition är att bli en av de ledande förvaltarna av alternativa kreditinvesteringar såsom Non Performing Loans (NPLs).

Carams investering är i linje med gruppens strategi att investera i oberoende, specialiserade förvaltare med en stark investeringskultur.
Caram-gruppen bildades 2016 av dess majoritetsägare Altor Fond III och är den största oberoende kapitalförvaltningsgruppen i Norden med
över € 23 miljarder i förvaltat kapital.

”Vi ser stor potential i Albatris som en investerare i europeiska Non Performing Loans”, säger Arne Lindman, Styrelseordförande i Caram.
”Utbudet i det här tillgångsslaget växer kraftigt som ett resultat av bankregleringar som tvingar fram försäljningar av uppemot € 1 triljon i NPL-
tillgångar. Caram ser en tydlig trend där många institutionella investerare efterfrågar alternativa investeringar med potentiellt hög avkastning
och balanserad risk”.

”Samarbetet med Caram är ett stort steg på vägen att accelerera vår verksamhet”, säger Arash Talebinejad, Managing Partner på Albatris. ”Vi
ser en stark och kompletterande partner i Caram Alternative Investments som kommer att ge oss de bästa grundförutsättningarna att bygga
ett ledande investmentbolag specialiserade på Non Performing Loans”.

 

För mer information, kontakta:

Anna Tropp, Informationschef Caram

+46 (0) 722 309 417

media@caram.com

Om Caram

Caram är den största oberoende kapitalförvaltningsgruppen i Norden med över € 23 miljarder i förvaltat kapital. Caram har en multi-boutique
struktur vilket bevarar dotterbolagens självständighet och egna identitet. Gruppen består av C WorldWide, Carnegie Fonder, OPM, Nordic
Cross Asset Management och Caram Investment Solutions. För mer information, besök www.caram.com.

 

Om Albatris

Albatris AB är ett investmentbolag baserat i Sverige som kommer att investera i europeiska Non Performing Loans. Företaget grundades 2017
och drivs av ett team med stor tidigare erfarenhet från ledande aktörer såsom Intrum, Lindorff, Goldman Sachs och Lone Star Funds. För mer
information, besök www.albatris.com. 


