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Alexander Jansson ny VD
Inga förändringar i förvaltningsorganisationen; Carl Bernadotte, ägare och grundare, kvarstår i
sin roll som förvaltare tillsammans med Alexander Jansson och Marcus Grimfors
Inga förändringar i styrelsen; Jan Malmgren kvarstår som styrelseordförande

För att säkra kontinuiteten och ta vara på bolagets tillväxtmöjligheter har Alexander Jansson, idag
förvaltare, utsetts till ny VD av bolagets styrelse. Carl Bernadotte kommer att kvarstå som förvaltare.
– Det känns mycket bra att lämna över rodret internt till Alexander, som är väl förtrogen med bolaget,
våra kunder och förvaltningen. Alexander har de rätta egenskaperna för att hantera en alltmer
komplex finansmarknad som även framöver står inför stora förändringar. Att fortsätta jobba med
förvaltningen tillsammans med Alexander och Marcus känns mycket inspirerande. Jag välkomnar
Alexander som VD och ser fram emot att fortsätta leverera bra förvaltningsresultat till våra investerare,
säger Carl Bernadotte.
Alexander Jansson har varit anställd som förvaltare på bolaget sedan 2009. Innan dess arbetade han
inom riskkapitalbranschen. Alexander är 30 år och har en magisterexamen i företagsekonomi och en
kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet. Alexander kommer att kvarstå som
förvaltare.
– Jag är mycket hedrad över det förtroende Carl, som bolagets ägare, och styrelsen givit mig och ser
mycket fram emot att utveckla bolaget tillsammans med Carl och våra kollegor. Bolaget befinner sig i
en intressant fas med god tillväxt; bra förvaltningsresultat över tid; och stark medvind inom våra
förvaltningsområden: Europa och miljö. Jag ser oss som väl positionerade i en bransch där
kostnadsmedvetenhet och en aktiv och etisk förvaltning är avgörande för kunden, säger Alexander
Jansson.

Ändringen trädde i kraft 2014-02-11.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Jansson, förvaltare och VD, +46 8 566 133 12
Carl Bernadotte, förvaltare och ägare, +46 8 566 133 11
Jan Malmgren, styrelseordförande, +46 7 058 784 89

Om CB Asset Management
CB Asset Management AB startades 1994 och är ett fritt och oberoende förvaltningsbolag som står
under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget erbjuder såväl privata som institutionella investerare sitt
förvaltningskoncept via tre fonder: CB European Quality Fund, CB Hedge och CB Save Earth Fund.
Våra ledord i förvaltningen är aktiv, etisk och långsiktig.
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