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Mangolds intressebolag Resscapital’s fond passerar 4 MDSEK i AUM 

 
Mangolds intressebolag Resscapital ABs fond Ress Life Investments A/S, som är noterat på Nasdaq 
Copenhagen, har haft en stark utvecklingen under det gånga året och deras förvaltade kapital (”AUM”) 
överstiger nu 4 miljarder kronor. Ress Life Investments har under de senaste tolv månader haft en 
utveckling på över 12 % i USD. Mangold investerade i Resscapital 2018 och äger idag 25 % av bolaget. 
  
”Den fond som Resscapital förvaltar, Ress Life Investments, har haft en årlig avkastning på 7,5% under de 
senaste 5 åren och risken mätt som volatilitet är bara 3,9%. Dessutom har värdeutvecklingen varit helt 
opåverkad av världens aktiebörser och stigande räntor. Våra investerare är givetvis mycket nöjda med 
denna utveckling och vi ser ett ökat intresse för vår fond från såväl svenska som internationella 
investerare. Detta är mycket glädjande för Resscapital och även ett kvitto på att vår sofistikerade 
förvaltningsmodell är framgångsrik” säger Gustaf Hagerud, Managing Director Resscapital AB. 
 
 

För frågor kontakta: 
Jonathan Bexelius, CFO 
jonathan.bexelius@mangold.se 
+46 7 9585 9963 
 

Om Mangold 
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold 
Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står 
under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är 
medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market 
samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är 
Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq 
Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG. 
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