Marcus Grimfors och Alexander Jansson nya partners i CB Fonder
•
•
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Marcus Grimfors och Alexander Jansson blir delägare i CB Fonder
Inga förändringar i förvaltningsorganisationen; Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander
Jansson fortsätter att gemensamt förvalta CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund
Inga förändringar i ledningen och styrelsen; Alexander Jansson kvarstår som vd och Jan
Malmgren som styrelseordförande

Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson har förvaltat bolagets fonder tillsammans i
över 10 år. Nu stärker vi detta långa samarbete ytterligare genom att Alexander och Marcus blir delägare
i bolaget. Detta säkrar kontinuiteten och är en stark signal till investerare och intressenter om vårt
långsiktiga arbete.
– Det är med stor glädje jag konstaterar att mina kollegor Alexander och Marcus har accepterat mitt
erbjudande att förvärva aktier i CB Fonder, säger Carl. För mig är det en bekräftelse på att mina kollegor
har lika stort förtroende för vårt samarbete, och bolagets framtidsutsikter, som jag har. Trots mina
kollegors relativa ungdom har vi redan arbetat tillsammans och som team förvaltat CB European Quality
Fund samt CB Save Earth Fund i över 10 år, med konkurrenskraftigt resultat.
Marcus Grimfors har varit anställd på bolaget sedan 2008 och Alexander Jansson sedan 2009. Marcus
är 39 år och civilingenjör i teknisk fysik samt filosofie kandidat i företagsekonomi. Alexander är 37 år
och filosofie magister i företagsekonomi och filosofie kandidat i nationalekonomi.
– Det är hedrande att ta detta steg mot fördjupat samarbete, säger Marcus. Förvaltningen fortsätter som
förut, men med detta stärks förvaltarteamets gemenskap ytterligare. Vi ser fram emot många fler år
tillsammans.
– Att på detta sätt stärka vårt långa samarbete ytterligare känns mycket inspirerande och roligt, säger
Alexander. Jag är övertygad om att detta är entydigt positivt för våra investerare och intressenter, vilkas
förtroende jag hoppas att vi ska få möjlighet att fortsätta förvalta i många år framöver.

Ändringen trädde i kraft 2020-12-30.

Om CB Fonder
Bolaget grundades 1994 och är ett fritt och oberoende förvaltningsbolag som står under tillsyn av
Finansinspektionen. Bolaget förvaltar drygt 2 000 MSEK via två fonder: europafonden CB European
Quality Fund och miljöfonden CB Save Earth Fund. Alla investeringar omfattas av ett etiskt och hållbart
ramverk och bolagets förvaltningskoncept bygger på en långsiktig och verkligt aktiv förvaltning
(oberoende av index). Läs mer om oss och förvaltningen på www.cbfonder.se.
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