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Rhenman & Partners vinner EuroHedge Awards i London 
- bästa globala aktiehedgefond 2014! 

 
Fonden steg 42 procent under 2014 

 Sedan starten i juni 2009 har fonden ökat 252 procent i värde  
(26 procent genomsnittlig årsavkastning) 

 
Sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S har utnämnts till 2014 års bästa 
globala hedgefond vid EuroHedge Awards i London. Utnämningen avser 
kategorin Global Equity below $500M. 
 
”Det här är branschens mest prestigefyllda pris och det är en stor internationell seger 
för vårt erfarna förvaltningsteam och deras unika arbetssätt. Våra framgångar beror 
till stor del på förvaltarnas nära samarbete med de medicinska experterna i vårt 
vetenskapliga råd. Vårt fullständiga fokus på healthcaresektorn har också spelat in. 
Det spänner över områden såsom läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik och 
service, vilket ger oss väldigt många investeringsmöjligheter att välja bland”, säger 
marknadschefen och medgrundaren Carl Grevelius. 
 
Fonden har en unik avkastningshistorik ända sedan start i juni 2009. Den har stigit 
252 procent totalt, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 26 procent. 
Under de senaste två åren har avkastningen varit substantiell, 55 procent 2013 och 
42 procent 2014. Fonden stängs för nya investerare vid 500 MEUR, vilket antas ske 
relativt snart då fondvolymen i nuläget uppgår till cirka 84 procent av denna 
fondvolym. 
 
”Vi ser inga tecken på någon avmattning för den globala healthcaresektorn. Alla 
prognoser pekar på en fortsatt stark utveckling och potentialen är stor för den som 
har både lång erfarenhet och djup kunskap om sektorn”, fortsätter Carl Grevelius. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl Grevelius, Head of Sales & Marketing / Founding Partner 
Telefon: +46 8 459 88 83 
E-post: carl@rhepa.com 
www.rhepa.com 
 
Om Rhenman & Partners 
Rhenman & Partners Asset Management är en Stockholmsbaserad nischaktör med 
fokus på healthcaresektorn. Det förvaltade kapitalet uppgår idag till cirka 4 miljarder 
kronor. Rhenman & Partners grundades 2008 av en grupp personer med omfattande 
erfarenhet från kapitalförvaltningssektorn samt en oöverträffad 
fondutvecklingshistorik inom healthcaresektorn. Vårt förvaltningsteam får stöd i sin 
investeringsprocess av ett vetenskapligt råd bestående av framstående professorer 
med ett brett nätverk av vetenskapsmän och experter över hela världen. 


