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Tidigare aktiechefer på Robur och SEB startar utmanarfond
hos Tellus Fonder AB
Stefan Franzén, tidigare aktiechef på Robur, och Gabriel Gemmel, tidigare chef
europeiska aktier på SEB Fonder, går till Tellus Fonder AB för att starta en ny typ av
aktiefond som utmanar storbankernas indexnära förvaltning och höga avgifter.
Hösten 2010 lämnade Stefan Franzén sin position som aktiechef på Robur efter
meningsskiljaktigheter om investeringsfilosofi och förvaltningsmodeller. I april lämnade
Gabriel Gemmel SEB Fonder där han var chef för europeiska aktier. De går nu till Tellus
Fonder AB, för att under våren starta en ny typ av långsiktigt sund aktiefond som utmanar
storbankernas indexnära förvaltning och höga avgifter.
“Vi kommer, helt utan hänsyn till index, att investera i ett fåtal bolag med attraktiv
affärsmodell, låg finansiell risk vars aktiekurs inte återspeglar bolagets värde. Hittar vi inga
bra investeringar så blir pengarna kvar i kassan tills rätt tillfälle dyker upp”, säger Stefan
Franzén, som bland annat förvaltat den framgångsrika Robur Privatiseringsfond och utsågs
till årets stjärnförvaltare i kategorin globalfonder 2007.
“Målsättningen är att över tiden leverera en avkastning till kunderna på 10-15 procent i
årstakt, genom investeringar i ett begränsat antal företag, främst baserade i Asien och
Latinamerika men även här hemma i Sverige och Europa. Fonden kommer att ta ut en
lägre avgift än traditionella aktiefonder och ett prestationsbaserat arvode med tuffare krav
att prestera än vad som gäller på marknaden idag”, säger Gabriel Gemmel som förutom
SEB Europafond även förvaltat valuta- och ränteportföljer.
Samtidigt får Tellus Fonder AB en ny ägare i form av Första Entreprenörsfonden, vars
partner Peter Werme, blir ny styrelseordförande i fondbolaget. Första Entreprenörsfonden
investerar i entreprenörsledda företag i tidig tillväxtfas.
“Vi bedömer tillfället som utmärkt att utmana storbankernas stela, indexorienterade och
dyra förvaltningsmodeller, för att i stället erbjuda kunderna fokuserade produkter som
bygger på djup kompetens och lång erfarenhet. Vi vill också erbjuda bättre och mer
skräddarsydda prismodeller för kunderna”, säger Peter Werme, som själv har en lång
erfarenhet av aktie- och hedgefondsförvaltning på bl.a. SEB och Handelsbanken innan han
2005 var med och grundade Första Entreprenörsfonden.
Huvudägare och verkställande direktör i Tellus Fonder AB är Jan Petersson, som även
förvaltar bolagets “MID- And Small cap-fond” MIDAS Aktiefond, vilken startades 2007.
“Det ska bli både roligt och spännande att arbeta med Stefan och Gabriel, som jag känner
yrkesmässigt sedan tidigt 90-tal. Vår inriktning är även fortsättningsvis att med genuin
bolagsanalys hitta långsiktigt bra och sunda investeringar åt våra kunder” säger Jan
Petersson, tidigare bl.a. chef för internationella aktier på SEB Enskilda Securities.
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