Stockholm, 13 januari 2014

Fondbolaget med högst avkastning i världen

Fondanalysföretaget Morningstar har på uppdrag av HealthInvest Partners AB låtit göra en
granskning av avkastningen för läkemedelsfonder de senaste fem åren. Med en avkastning under
perioden på 200,5 procent så är HealthInvest Value Fund den högst avkastande fonden i sektorn i
hela världen.
2013 var ett starkt år för fonder inom hälsovårdssektorn och ännu ett kanonår för HealthInvest
Value Fund med en avkastning på över 35 procent. Det blev också det femte året i följd med positiv
avkastning för Value Fund. Sammanlagt har fonden avkastat 200,5 procent från den 1 januari 2009
till den 31 december 2013. Det motsvarar en årsavkastning på 24,6 procent vilket är högst bland de
fonder som finns att välja mellan på den svenska marknaden.
”Vi försöker hitta vinstgivande bolag som är billiga. Sedan är vi inte bundna till att investera som
index. I hälsovårdssektorn finns många fina bolag inom exempelvis medicinsk teknik och
sjukvårdstjänster som vi investerar i, men som förvaltare som är bundna av index missar” säger
Anders Hallberg, ansvarig förvaltare.
Fonden står sig även bra mot andra fondkategorier. I Morningstars undersökning jämfördes fonden
också mot alla fonder som finns till försäljning i Sverige, närmare bestämt 10857 fonder. I den
jämförelsen hamnade HealthInvest Value Fund på 34:e plats.
”Jag får ofta frågan om vår höga avkastning kommer från biotech-aktier men faktum är att vi sällan
investerar i bioteknologi utan bara i bolag som går med vinst. Däremot har vi hittat bra företag inom
framför allt medicinsk teknik, men också bolag inom läkemedel och service har gett hög avkastning
till andelsägarna”, säger Anders Hallberg.
HealthInvest Partners AB
HealthInvest Partners är ett bankoberoende svenskt fondbolag som grundades 2006. HealthInvest
Partners AB erbjuder aktivt förvaltade fonder inom hälsovårdssektorn till institutioner och
privatpersoner. Investeringsfilosofin är starkt värdefokuserad, vilket innebär disciplinerade
investeringar i undervärderade bolag. HealthInvest Partners står under Finansinspektionens tillsyn
sedan den 6 september 2006.
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
För mer information, vänligen kontakta:
Martin Almblad, informationsansvarig, 0709-688 300, martin.almblad@healthinvest.se
Anders Hallberg, VD, 08-440 38 30, anders.hallberg@healthinvest.se

