
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        FÖRVALTARE VI REPRESENTERAR 
 

  
Afrika, Indien, Asien, Latinamerika och Frontier-
aktier med SRI 

 
www.alquity.com 
 
 

 

 
Japanska och asiatiska aktier  

 

 

 www.am-one-int.co.uk 
 
 

  
Globala, europeiska och tillväxtmarknadsaktier 

 

www.bli.lu 
 

  

Globala aktier med SRI 
 
www.edentreeim.com   
 

  
Turkiska aktier och räntor 
 
 

 

www.isportfoy.com.tr 
 
 

  
Globala aktier samt indiska och japanska aktier 
 
 
 

 

www.neptunefunds.com 
 

  
Globala aktier och tillväxtmarknadsaktier 

 

www.rbcgam.com 
 

 
 
 

oktober 2016  

Intervalor AB grundades år 1992 för att möta den ökande 
efterfrågan på internationella investeringar bland nordiska 
investerare. Vi är idag 12 personer och verksamheten bedrivs 
från Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. 
 
Vår affärsidé är att ge investerare i Norden och Baltikum 
tillgång till de främsta internationella kapitalförvaltarna, i 
kombination med högklassig lokal service. Intervalor 
representerar ett antal noggrant utvalda internationella 
förvaltare i Norden och Baltikum på exklusiv basis. Vi kan ses 
som ett ”inhyrt representationskontor” och fungerar som en 
förlängning av förvaltarnas marknadsförings- och kundservice-
organisation. Vår uppgift är att marknadsföra förvaltarnas 
fonder och diskretionära förvaltningsuppdrag i de nordiska och 
baltiska länderna samt att bistå deras kunder med service. 
 
Som en del av vår service anordnar vi presentationer och 
seminarier för att ge investerare möjlighet att träffa 
förvaltarna. Vi arrangerar även investerarresor till förvaltarna 
på plats. Dessutom tillhandahåller vi prospekt, faktablad och 
annan information om våra förvaltares produkter. Våra tjänster 
är en kostnadsfri service för investerare – vi får vår ersättning 
från de förvaltare vi representerar. 

Vi har valt förvaltarna utifrån ett antal viktiga kriterier som till 
exempel avkastning, risk, information, service och personal-
omsättning. Våra förvaltare är aktiva förvaltare och ägnar sig 
uteslutande åt kapitalförvaltning. Det anser vi särskilt viktigt för 
att undvika intressekonflikter eller att kapitalförvaltningen 
överskuggas av andra verksamheter. Oftast har våra förvaltare 
en finansiellt stark men operativt passiv ägare samt inslag av 
personalägande.  
 
Utöver vårt basutbud av förvaltare med vilka vi har exklusiva 
avtal för Norden och Baltikum, har vi även samarbetsavtal med 
förvaltare som kan erbjuda investeringsprodukter inom 
kompletterande tillgångsklasser. 
 
Kontakta oss gärna för mer information på +46 8 660 8040 
eller intervalor@intervalor.com 
 
Den information Intervalor lämnar skall inte betraktas som 
rådgivning eller rekommendationer. Vi agerar på uppdrag av 
de förvaltare vi representerar och får vår ersättning från dem. 

Gränslös kapitalförvaltning 
Grundat 1992 

http://www.alquity.com/
http://www.bli.lu/
http://www.edentreeim.com/
http://www.isportfoy.com.tr/
http://www.neptunefunds.com/
http://www.rbcgam.com/
mailto:intervalor@intervalor.com
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VÅR ORGANISATION 

Pensionsbolag och andra institutionella 
investerare 
Andra AP-Fonden 
Industriens Pensionskassa 
Länsförsäkringar Gotland 
Länsförsäkringar Stockholm 
Rautaruukin Eläkesäätiö 
Unipension I/S 
 
Fackföreningar, kyrkor  
Finska kyrkans centralfond 
Landsorganisationen i Sverige (LO) 
Svenska kommunalarbetareförbundet 
 
 

Kommuner, landsting 
Landstinget Västmanland 
Västerås Stad 

 
Stiftelser 
Anna Ahlström & Ellen Terserus 
Stiftelse 
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond 
Konung Gustaf VI Adolfs Fond för 
Svensk Kultur 
Kungliga Patriotiska Sällskapets 
Understödsfond  
Prins Carl Gustafs stiftelse 
 
 
 

Family offices 
Förvaltnings AB Sydholmarna 
Oy English Tearoom Ab 
 
Tredjepartsdistributörer 
Coeli Fonder AB 
Fondmarknaden.se 
Ålandsbanken Asset Management 
Evli Investment Management Ltd 
 
Övrigt 
Hyresgästföreningen 
 

 
 

Norge Finland & Baltikum 

Styrelse 
Lennart Låftman (ordf.) 
Anders Bladh 
Benny Karlsson 
Lars Nyberg 
Jan H Svensson 
Fredrik Ydewall 
Stina Byström (Supp.) 

Verkställande Direktör 
Anders Bladh 

COO 
Stina Byström 

Administration, finans, IT (2p) 

Institutioner 
 

Fredrik Ydewall 
Anders Bladh 
Reza Rouzbehani 

Pasi Antola Tredjepartsdistribution 
 

Ulf Hanson 
Jan-Ove Sundgren 

Anders Bladh 

Danmark 

Advisory Board (FI)  
Anders Bladh (ordf.) 
Janne Jutila 
Pasi Antola 
Patrik Hertsberg 

Advisory Board (DK) 
Steen Villemoes (ordf.) 
Anders Bladh 
 

Fredrik Ydewall 
Morten Brastad 

Advisory Board (NO) 
Harald Elgaaen (ordf.) 
Anders Bladh 
Fredrik Ydewall 

Advisory Council Advisory Council Advisory Council 

 Intervalor har adopterat bin 
som bor i Stockholm.  
Vi stödjer www.beeurban.se 

för att bevara bisamhällena. 

www.intervalor.com  
 
Välkommen till vår hemsida. Här hittar du bl a våra nyheter, fondfaktablad, aktuella fondkurser från våra 
förvaltare samt information om våra kommande förvaltarbesök och presentationer online. 
 
Vi har även en prenumerationstjänst där du själv kan välja hur din prenumeration ska se ut. 
 
 
 

Intervalor AB 
Kungsgatan 10, 5tr 
SE-111 43 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8-660 80 40 
E-post: intervalor@intervalor.com  
Webb: www.intervalor.com  

Intervalor Finland (Filial) 
Mannerheimintie 8, 8th floor 
FI-00100 HELSINKI 
Telefon: +358 (0)9-455 17 10 
E-post: p.antola@intervalor.com  
Webb: www.intervalor.com  

Marknadsföring 
Lena Ellertson Freedman 

Sverige 
Fredrik Ydewall 

http://www.intervalor.com/
mailto:intervalor@intervalor.com
http://www.intervalor.com/
mailto:p.antola@intervalor.com
http://www.intervalor.com/

