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Man Group bildar nytt investeringsteam i Asien 

- breddar framgångsrik aktiefondstrategi 

GLG Partners (“GLG”), investment manager-divisionen inom Man Group plc (“Man”) har bildat ett nytt 

investeringsteam i Asien med inriktning på long-short-strategi med fokus på grundläggande aktieanalys.  

 

Det nya teamet är baserat i Hong Kong och leds gemensamt av David Mercurio, Head of Asia Equity 

and Co-Head of Global Equity Strategies och riskspecialisten Ben Freischmidt. David kom till GLG i 

september förra året från den statliga investmentbanken GIC i Singapore. Ben började på GLG i mars 

2012 och kom då närmast från LionRock Capital i Singapore, där han var en av grundarna samt operativ 

chef. Under Mercurio och Freischmidt har fyra branschspecialister tillsatts: David Walsh, som är inriktad 

på industri, Nick Vidale, finans, samt Sahil Khanna som bevakar konsument och teknologi/telekom. Carl 

Esprey, teamets råvaruspecialist, kommer att arbeta från London. 

 

Teamet kommer att arbeta med utgångspunkt i samma filosofi, urvalsprocess och stabila 

riskhanteringsmetodik som GLG är kända för inom long-short-området i Europa sedan över tio år, nu 

med tillämpning på de asiatiska marknaderna. 

 

Pierre Lagrange, medgrundare av GLG och styrelseordförande för Man Asia kommenterar: 
”När vi startade vår europeiska Long Short-strategi för elva år sedan var förutsättningarna på 

marknaderna i Europa väldigt lika de som finns i Asien i dag. Vårt nya team kommer att sikta på att ta 

vara på avkastning som blir tillgänglig genom spridning, baserat på samma principer som vi 

framgångsrikt har tillämpat i Europa. Jag är mycket nöjd att Ben Freischmidt har anslutit sig till David 

Mercurio för att leda teamet och bidra med sitt värdefulla kunnande inom riskhantering. Vi har också 

värvat fyra ledande analytiker med brett kunnande inom olika sektorer och regionala marknader. 

Teamets beslutsfattande kommer att ske i Asien, men med betydande stöd från firmans globala 

resurser. De kommer Mbåde att dra nytta av och bidra till GLG:s kultur som präglas av ett oss av fritt 

informationsutbyte. Jag ser fram emot att samarbeta med dem.” 

 

David Mercurio, GLG:s aktiechef för Asien samt delansvarig för Global Equity Strategies 
kommenterar: 

“Sedan jag kom till GLG förra året har mitt fokus varit att få det rätta teamet på plats för att 

utveckla vår verksamhet i regionen. Det är roligt att nu kunna presentera vårt investeringsteam för 

Asienregionen. Att välja aktier är grundläggande för att skapa avkastning i Asien, samtidigt som vi ska 

behålla samma tydliga fokus på att skydda kapitalet genom aktiv riskhantering, under ledning av den 
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erfarne riskspecialisten Ben Freischmidt. Vi ser fram emot att leverera absolut avkastning till 

investerarna genom en målinriktad strategi för Asienregionen. 

GLG:s placeringsfilosofi bygger på två grundläggande principer. Den första är att söka uthållig tillväxt 

genom att välja aktier. Asienteamets erfarna förvaltare kommer att ansvara för separata portföljer med 

fokus på specifika sektorer, med målet att skapa absolut avkastning från de mest långsiktiga 

möjligheterna. Den andra är att skydda kapitalet genom effektiv riskhantering. Ett stabilt ramverk som 

kombinerar klassisk riskhantering med pragmatisk, aktiv riskhantering kommer att tillämpas såväl på de 

enskilda portföljerna som på en övergripande strategisk nivå. 

Bakgrund om specialisterna i GLG:s Asienteam: 

David Mercurio - David rekryterades till GLG i september 2011 som aktiechef för Asien och delansvarig 

för globala aktiestrategier. Han har mer än 17 års erfarenhet som förvaltare, närmast från den statliga 

investmentbanken GIC i Singapore där han under över tio år har ansvarat för globala aktieportföljer. Han 

kom till GICC 2001 från Bankers Trust Australia. 

Ben Freischmidt, Co-Manager och Riskspecialist - Ben kom till GLG i mars 2012 som riskspecialist 

med ansvar för riskhantering och tradingverksamheten i Asien. Ben har mer än 13 års erfarenhet från 

finansmarknaderna, under merparten av sin karriär baserad i Asien. Ben kommer närmast från LionRock 

Capital i Singapore, där han var medgrundare och partner sedan 2009, samt operativ chef. Tidigare har 

Ben varit tradingchef för Asien på TPG-Axon i Hong Kong, från det att firman grundades 2005.  

 

David Walsh, portföljansvarig Industri - David kom till GLG i april 2012 som portföljförvaltare för 

Asiatiska aktier. David har mer än 13 års erfarenhet som investeringsrådgivare på köparsiden och har 

haft självständigt ansvar som portföljförvaltare under sju år. David kommer närmast från Optimal Fund 

Management där han varit partner och portföljförvaltare för Asia-Pacific, Japan undantaget. Innan han 

började på Optimal 2002 var han analytiker på Bankers Trust Australia, sedan 1999. 

 

Carl Esprey, portföljansvarig Råvaror – Carl började på GLG i London i januari 2008 som 

portföljansvarig inom GLG:s Europeiska long-short-strategi med ansvar för globala råvaror och gruvor. 

Han har över tio års erfarenhet från finansmarknaden och har tidigare arbetat på corporate finance-

avdelningen vid BHP Billiton i London. 

 

Nick Vidale, portföljansvarig Finans - Nick börjar hos GLG i augusti 2012 som portföljansvarig för 

asiatiska aktier. Nick har över 15 års erfarenhet från finansmarknaderna i Asien och kommer till GLG 
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från CLSA i Hong Kong, där han varit regional sektorspecialist för finans sedan 2010. Nick har tidigare 

även varit portföljansvarig på Arnott Capital samt på Deutsche Asset Management. 

 

Sahil Khanna, portföljansvarig Konsument och teknologi/telekom - Sahil börjar hos GLG i 

augusti 2012 som portföljansvarig för asiatiska aktier. Sahil har över nio års erfarenhet från 

finansmarknaderna och har mesta tiden arbetat inom hedgefondförvaltning. Sahil kommer närmast 

från Geosphere Capital där han varit senioranalytiker för konsument- respektive teknologisektorn 

sedan 2011. Dessförinnan har Sahil under fem år arbetet vid SAC Capital som senior 

aktieanalytiker med ansvar för den globala konsumentsektorn. Sahil inledde sin karriär på 

investmentbanker, bland annat som analytiker vid Morgan Stanley och Dresdner under 2003 och 

2004.  

 	  

Kontakt: 

London:                                                                      Hong Kong: 

David Waller                                                                Angela Fung  

+ 44 (0)20 7144 2121                                                  +852 2230 7247 

david.waller@man,com                                                angela.fung@man.com 

 

Notice to Readers: 

This article (the "Article") is provided for information only and is not intended to be, and must not alone be 

taken as, the basis for an investment decision. The information contained in this Article is selective and is for 

illustrative purposes only and is not a recommendation or solicitation for any person in any jurisdiction to 

invest in any products or services that are or may be offered by Man. Readers should consult their own legal, 

financial and tax advisors regarding the implications for them of any financial investment. There can be no 

assurance that any of the products or services offered by Man will be able to achieve objectives or that 

investors will receive a return of the amount invested.  Investment in any fund is subject to significant risks of 

loss of income and capital. Past performance is not a guide to future performance and the value of 

investments and the income derived from those investments can go down as well as up. 

This Article should not be treated as constituting any representation in connection with any offer or invitation, 

nor shall it or any part of it form the basis of or be relied upon in any way in connection with any contract.  

 
Notes to editors: 

 

About Man 

Man is a world-leading alternative investment management business. It has expertise in a wide range of liquid 

investment styles including managed futures, equity, credit and convertibles, emerging markets, global macro and 
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multi-manager, combined with powerful product structuring, distribution and client service capabilities. As at 31 

March 2012, Man managed USD59.0 billion. 

 

The original business was founded in 1783. Today, Man is listed on the London Stock Exchange and is a member 

of the FTSE 250 Index with a market capitalisation of around GBP1.3 billion. Man is a signatory to the United 

Nations Principles for Responsible Investment (PRI). Man also supports many awards, charities and initiatives 

around the world, including sponsoring the Man Booker literary prizes and the Man Asian Literary Prize. Further 

information can be found at www.man.com. 

 

About GLG 

GLG, a wholly owned subsidiary of Man (since 14 October 2010), is a global asset management company offering 

its clients a wide range of performance-oriented investment products and managed account services. Founded in 

1995, GLG is dedicated to achieving consistent, superior investment returns through traditional, alternative and 

hybrid investment strategies.  

 

The performance GLG generates for its clients is driven by the proven expertise of its team of investment 

professionals underpinned by a rigorous approach to investment analysis and a strong focus on risk management.  
 


