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Rhenman & Partners vinner internationellt fondpris vid Hedgeweek 
European Awards: Best Global Equity Hedge Fund 
 
Europeiska institutionella investerare, high net worth individuals, placeringsrådgivare, 
fondförvaltare och prime brokers har röstat fram fonden Rhenman Healthcare Equity L/S till 
vinnare av Hedgeweek European Awards 2021 i kategorin ”Best Global Equity Hedge Fund”. 
Omröstningen genomfördes efter en nomineringsprocess där facktidskriften Hedgeweek 
tillsammans med Bloomberg valt ut de bäst presterande europeiska hedgefonderna. Totalt 
deltog 21 715 branschexperter i slutomröstningarna. 
 
”Vi glädjer oss oerhört mycket över denna utmärkelse som dels speglar fondens starka 
värdeutveckling men därtill är ett internationellt erkännande från våra kunder och kollegor 
inom den europeiska fondbranschen. Enkelt uttryckt är det här ett europeiskt mästerskap i 
hedgefondförvaltning – när individer som själva är verksamma i kapitalförvaltningsbranschen 
får välja. Det är ett bevis på att vi och vårt unika förvaltningssätt är ledande även 
internationellt”, säger Carl Grevelius, medgrundare och marknadschef. 
 
”Våra framgångar beror till stor del på förvaltarnas mångåriga och nära samarbete med de 
medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd. Lika viktigt är vårt investeringsteams fokus 
på enkom healthcare-sektorn som inkluderar läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och 
service. Denna sektorfokusering ger oss sannolikt ett kunskapsövertag gentemot de aktörer 
som bevakar och investerar i flertalet sektorer.”  
 
Rhenman Healthcare Equity L/S har en unik avkastningshistorik sedan fondens start i juni 
2009. Huvudfondklassen, IC1 (EUR), har stigit 695 procent totalt, vilket motsvarar en 
genomsnittlig årlig avkastning på 19 procent. I nuläget uppgår den förvaltade 
fondförmögenheten till drygt 9 miljarder kronor.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Carl Grevelius, medgrundare och marknadschef 
Telefon: +46 8 459 88 83  
E-post: carl@rhepa.com  
www.rhepa.se  
 
 
Om Rhenman & Partners  
Rhenman & Partners Asset Management, som grundades 2008, är en Stockholmsbaserad 
kapitalförvaltare. Bolaget förvaltar portföljen i den Luxemburgbaserade sektorfonden 
Rhenman Healthcare Equity L/S. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till drygt 9 miljarder 
kronor. Förvaltningsteamet får i sin investeringsprocess stöd av ett vetenskapligt råd 
bestående av namnkunniga professorer och sakkunniga med mångårig marknadserfarenhet 
och stora expertnätverk över hela världen. 
 


