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Stockholm, 13 mars 2017

ÅRETS BÄSTA SVENSKA AKTIEFOND –
CLIENS SVERIGE FOKUS VINNARE
Cliens Sverige Fokus utsedd till Årets bästa Svenska Aktiefond på Morningstars Awards 13 mars.
Världens största fondutvärderingsföretag, Morningstar, utser årligen de fonder som presterat bäst
resultat i vad som kallas Morningstar Fund Awards. På första plats i kategorin Svenska aktiefonder
placerar sig den tydligt aktivt förvaltade fonden Cliens Sverige Fokus. Förvaltaren Thomas Brodin
har ansvarat för fonden sedan 1 december 2013 och har överträffat index varje år sedan dess.
Under den perioden* har fonden avkastat 83 %, drygt 33 procentenheter mer än
Stockholmsbörsen, mätt som SIX Return Index.
-

Svenska aktiefonder är utan tvekan den mest konkurrensutsatta kategorin på
fondmarknaden så att vi lyckas placera oss överst på pallen gör oss mycket stolta. När
man lägger ner så pass mycket tid på att skapa överavkastning för sina fondandelsägare
blir man givetvis glad att resultatet uppmärksammas på detta sätt, säger Tomas Henriks
Marknadschef på Cliens Kapitalförvaltning

Thomas Brodin har en bakgrund som en av Europas mest framgångsrika finansanalytiker och bytte
inriktning på sin karriär när han började som förvaltare på Cliens Kapitalförvaltning i slutet av 2013.
Han är bl. a huvudansvarig för aktiefonden Cliens Sverige Fokus med ett förvaltat kapital
uppgående till 5,3 miljarder kr. Totalt förvaltar Cliens Kapitalförvaltning ca 12 miljarder kronor
i fem fonder och diskretionära uppdrag.
Morningstars motivering till beslutet löd enligt följande:
-

Med hjälp av en koncentrerad portfölj och framgångsrika val av svenska storbolag har
Cliens Sverige Fokus stadigt varit i den bästa tredjedelen av Sverigefonder de senaste
fyra åren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Henriks, Marknadschef
Telefon: 0702-28 18 98
e-post: tomas.henriks@cliens.se
www.cliens.se
Om Cliens
Cliens rankas som en av Sveriges ledande kapitalförvaltare och vår ambition är att genom aktiv
kapitalförvaltning erbjuda institutionella och privata kunder ett långsiktigt mervärde. Fonderna
Cliens Sverige, Cliens Sverige Fokus, Cliens Småbolag, Cliens Mixfond och Cliens Räntefond Kort
finns tillgängliga hos utvalda distributörer exempelvis Avanza, Nordnet, Folksam, SEB, Skandia och
Swedbank

* Perioden avser 2013-12-01 – 2017-03-10
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