Stockholm den 6 december 2010

Lansering av HealthInvest Access Fund
Många investerare har efterfrågat en dagligt handlad fond då våra nuvarande tre fonder
endast är månadshandlade. Vi har därför tagit beslutet och fått godkännande av
Finansinspektionen att starta HealthInvest Access Fund den 1 januari 2011. Fonden kommer
även att finnas tillgänglig för investering via PPM.
Access Fund kommer närmast att vara lik vår befintliga läkemedelsfond - HealthInvest Value
Fund. Detta känns naturligt, då förvaltningsresultatet för Value Fund är konkurrenskraftigt
och uppvisar en avkastning om drygt 79% sedan starten den 1 januari 2009. Enligt
Morningstar.SE har Value Fund högst avkastning inom kategorin läkemedelsfonder och kan
jämföras med kategorins genomsnittsavkastning om knappt 10% under motsvarande
period*. I denna kategori konkurrerar ca 50 fonder inklusive de svenska bankernas
läkemedelsfonder såväl som internationella aktörer som Blackrock, Fidelity och JP Morgan.
Anders Hallberg, ansvarig förvaltare: ”Vi ser fram emot starten av HealthInvest Access Fund,
då både institutionella och privata investerare har efterfrågat en dagligt handlad healthcare
fond med globalt mandat. Precis som vår framgångsrika Value Fund, kommer Access Fund
rikta in sig på kraftigt undervärderade bolag som står inför potentiella händelser som kan
lyfta företagens aktiekurser. Jämfört med Value Fund kommer dock likviditetsriskerna i
portföljinnehaven vara lägre, då Access Fund inte investerar i de allra minsta bolagen.”
Om du är intresserad av att få mer information om HealthInvest Access Fund, så är du
välkommen att kontakta oss på telefon 08-440 38 30 eller läsa mer på www.healthinvest.se.
Hur investerar jag i fonden?
1. Hämta öppningshandling på www.healthinvest.se eller beställ på telefon 08-440 38 30.
2. Skicka in ifylld öppningshandling till:
HealthInvest Partners AB
Biblioteksgatan 29
114 35 Stockholm
3. Sätt in önskat teckningsbelopp (lägst 5000 kr) på fondens konto i SEB: 5851-10 73698.
Kontohavare: HealthInvest Access Fund; Ange person/organisationsnummer som referens.

* Avser avkastning under perioden 1 januari 2009 tom 30 november 2010; Källor: Morningstar och
HealthInvest Partners AB.
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