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Cliens Kapitalförvaltning lanserar Global Småbolagsfond
Cliens Kapitalförvaltning fortsätter att växa och den 29 oktober lanseras aktiefonden Cliens Global
Småbolag. Ansvarig förvaltare blir Niklas Larsson som anslöt till bolaget i augusti i år. Niklas har lång
erfarenhet som portföljförvaltare hos den tidigare arbetsgivaren Swedbank Robur där han arbetade inom
förvaltningen i 13 år varav sista 4 åren med ansvar för Småbolagsfond Global.
-

Det känns mycket spännande att få ansvaret för att lansera Cliens första fond som fokuserar på
bolag utanför Norden. Jag kommer att förvalta fonden enligt min filosofi vilket innebär att vi
fokuserar på små- och medelstora bolag med exceptionella affärsmodeller och strukturell tillväxt.
Vi försöker hitta bolag som på ett någorlunda förutsägbart sätt kan skapa värde över tid säger
Niklas Larsson

-

Att starta en global småbolagsfond ett stort steg för ett relativt litet bolag. Vi känner dock stor
övertygelse om att vi har hittat rätt modell för hur en mindre fondförvaltare ska ta sig an ett så
pass stort univers av bolag. Jag har dessutom jobbat med Niklas under många år hos min tidigare
arbetsgivare så jag vet vad han har lyckats med tidigare säger Cliens nyblivne VD Erik Andersson

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Andersson, VD
Telefon: 0708-45 77 95
E-post: erik.andersson@cliens.se
Alternativt
Tomas Henriks, Marknadschef
Telefon: 0702-28 18 98
E-post: tomas.henriks@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
Global Småbolag, Cliens Sverige, Cliens Sverige Fokus, Cliens Småbolag, Cliens Micro Cap, Cliens Mixfond,
Cliens Företagsobligationer och Cliens Räntefond Kort finns tillgängliga hos utvalda distributörer som
exempelvis Avanza, Nordnet, Länsförsäkringar, Folksam, SEB och Skandia.
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