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Garantum 

Garantum är Nordens största arrangör av strukturerade produkter. Via en fintech-hub skräddarsydd för individanpassad rådgivning erbjuder 

vi även private banking, utvalda fonder, diskretionär förvaltning, aktiehandel, analyser och rådgivning lokalt nära kunden. www.garantum.se 

Om Läkarmissionen 

Läkarmissionen grundades 1958 och är idag en global biståndsorganisation med huvudkontor i Stockholm. Läkarmissionen arbetar för att 

utrota fattigdom genom rätten till vatten och sanitet, utbildning och hälsa, med kvinnor och barn som viktigaste målgrupp. Läkarmissionen 

är en religiöst och politiskt obunden organisation. www.lakarmissionen.se 
Om Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) 

Crédit Agricole CIB är företags- och investmentbanksenheten i Credit Agricole Group, den 12:e största bankkoncernen i världen när det 

gäller primärkapital (The Banker, juli 2021). Banken är idag marknadsledande inom klimatfinansieringsområdet. www.ca-cib.com 

 

 

Innovativ investeringsprodukt stödjer Läkarmissionens 

viktiga arbete i Ukraina 

Garantum har arrangerat ännu en nydanande strukturerad produkt i samarbete 

med Crédit Agricole CIB och Läkarmissionen. De pengar som placeras investeras i 

olika projekt som bidrar till att lösa sociala problem. Dessutom går en del av 

intäkterna till Läkarmissionens viktiga arbete i Lviv i Ukraina.  

 

– Vi är mycket nöjda över att ha 

arrangerat ytterligare en 

produkt som baseras på en 

social obligation tillsammans 

med Crédit Agricole CIB och 

Läkarmissionen. Inte minst då 

obligationen bidrar till social 

nytta samtidigt som det bidrar 

till Läkarmissionens viktiga 

uppdrag i Lviv, Ukraina, säger 

Mats Eriksson, strukturerade 

produkter på Garantum. 

Läkarmissionen aktiva i Lviv 

i Ukraina 

Delar av intäkten från 

placeringen tillfaller 

Läkarmissionens arbete i Lviv i 

Ukraina.  

– Läkarmissionen hjälper utsatta familjer som inte har möjlighet att fly kriget. Vi  delar 

bland annat ut matkassar och tillsammans med volontärer försöker vi ge trygghet och stöd 

på plats där det behövs. För att stötta familjer som tagit sig över gränsen till Rumänien 

och Moldavien och befinner sig på flykt arbetar vi även tillsammans med myndigheter för 

att ge tak över huvudet, mat och psykosocialt stöd. Gåvan från Garantum är ett mycket 

välkommet bidrag till vårt viktiga hjälparbete i den humanitära katastrofen i Ukraina, 

säger Bo Guldstrand, ordförande Läkarmissionen. 

Obligationen bidrar till social nytta 

Det kapital som investeras knyts till en social obligation som ges ut av Crédit Agricole CIB. 

Pengarna är öronmärkta att finansiera projekt som genererar tydlig social nytta. Det kan 

till exempel röra projekt i tillväxtländer för att öka sysselsättningen och minska sociala och 

ekonomiska ojämlikheter. Investerarna i placeringen får ett kapitalskydd på 80% samtidigt 

som avkastningsdelen knyts till 4 stora läkemedelsbolag med en fastställd kupong på 

15,9% per år i möjlig avkastning. 

I samband med listningen på Nasdaq överräckte Fredrik Larsson, institutionell rådgivare 

på Garantum, en check på drygt 200 000 kronor till Läkarmissionen och dess ordförande 

Bo Guldstrand.  
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