FÖRVALTARE VI REPRESENTERAR

Globala, europeiska och tillväxtmarknadsaktier.
www.bli.lu

Globala aktier med SRI.
www.edentreeim.com

NORDIC CREDIT MANAGER
under 1H 2020
Nordiska högavkastande
obligationer.

Globala aktier, tillväxtmarknadsaktier och asiatiska aktier.
www.rbcgam.com

Intervalor AB grundades år 1992 för att möta den ökande
efterfrågan på internationella investeringar bland nordiska
investerare. Vi är idag 10 operativa personer med lokala partners i
Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn.
Vår affärsidé är att ge investerare i Norden och Baltikum tillgång
till de främsta kapitalförvaltarna, i kombination med högklassig
lokal service. Intervalor representerar ett antal noggrant utvalda
förvaltare på exklusiv basis. Vi kan ses som ett lokalt
”representationskontor” och fungerar som en förlängning av
förvaltarnas marknadsförings- och kundserviceorganisation.
Vår uppgift är att marknadsföra förvaltarnas fonder och
diskretionära förvaltningsuppdrag i de nordiska och baltiska
länderna samt att bistå lokala investerare med service.
Som en del av vår service anordnar vi seminarier och
presentationer 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 grundläggande kriterier
som bland annat omfattar ESG, avkastning, risk, information,
service och personalomsättning. 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.

High Dividend fonder i Frontier
Markets, Afrika och Vietnam
www.tcminvestmentfunds.com
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Ett antal investerare som vi arbetar eller
nyligen har arbetat med har vänligen godkänt
att vi använder deras namn på vår publika
referenslista. Stort tack!

DNV GL Pensjonskasse

Anders Bladh, CEO
Ansvarig Danmark

Stina Byström,
CFO

Reza Rouzbehani,
Kundansvarig Sverige

Morten Brastad,
Ansvarig Norge

Lena Ellertsson Freedman,
Marknad och Kommunikation

Evli Investment Management
Gålöstiftelsen
H.M. Konungens Hovförvaltning
Hyresgästföreningen
Immanuelskyrkan
Industriens Pensionskassa

Josefine Lantz,
Kundansvarig Sverige

Karl-Adam Bonniers Stiftelse
Kungliga Patriotiska Sällskapets
Understödsfond
Korkia
Landsorganisationen i Sverige (LO)
genom Bantorget Finans

Karin Parmenstam
Kundansvarig Sverige

Pasi Antola
Ansvarig Finland

Viktor Klint
Kundansvarig Sverige

Länsförsäkringar Gotland
Länsförsäkringar Halland
Länsförsäkringar Stockholm
Max Matthiessen Värdepapper AB
MP Pension
Nord Fondkommission
Oy English Tearoom Ab
Sandvik Eläkesäätiö Sandvik Pensionstiftelse
STINT
Svenska kommunalarbetareförbundet

Styrelsen, från vänster: Stina Byström, Anders Bladh, Lennart Låftman
Charlotte Darth, Lars Nyberg och Fredrik Ydevall (ordförande).

Tradeka-sijoitus Oy
www.intervalor.com

Åke Wibergs stiftelse
Ålandsbanken Asset Management
Östersjöstiftelsen

Intervalor AB
Kungsgatan 10, 5tr. SE-111 43 Stockholm
Telefon: +46 8 660 80 40
intervalor@intervalor.com

Intervalor Finland (Filial)

Juni 2020

Mannerheimintie 8, 8tr. FI-00100 Helsinki
Telefon: +358 9 455 17 10
p.antola@intervalor.com

