Stockholm, 16 september 2015

Bennet och Hallberg ökar i HealthInvest MicroCap Fund
Carl Bennet och Anders Hallberg kommer via sina helägda bolag att fördubbla innehaven i
HealthInvest MicroCap Fund per kommande månadsskifte. Efter investeringarna kommer Bennet
och Hallberg att äga andelar motsvarande cirka 160 msek respektive 20 msek.
HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och fokuserar på undervärderade
småbolag som står inför värdeskapande händelser som kan lyfta företagets aktiekurs. Denna
strategi har hittills varit lyckosam då fonden avkastat 74 procent sedan start 1.
Den främsta fördelen med att investera i småbolag är att det är relativt få analytiker som
bevakar mindre bolag. Det genomsnittliga amerikanska microcap-bolaget följs av en (1)
analytiker till skillnad från det genomsnittliga storbolaget som följs av 25 analytiker 2. Det
innebär att det är enklare att hitta oupptäckta guldkorn inom detta segment.
En annan trend som gynnar småbolagen är att det sker en snabb konsolidering i
hälsovårdssektorn, drivet av större företag som köper upp mindre bolag med starka produkter
och teknologier. Ett aktuellt exempel på detta var det kanadensiska bolaget Valeants bud den 2
september på Synergetics, ett av HealthInvest MicroCap Funds största innehav. Aktien steg 50
procent på nyheten.
Anders Hallberg, ansvarig förvaltare: ”Våra ökade investeringar sker mot bakgrund av att
HealthInvest MicroCap Fund nu har funnits i drygt två år och strategin visat sig fungera väl. Vi
vill med denna information i förväg meddela våra medinvesterare hur vi agerar. På så vis får alla
chansen att agera samtidigt om de så önskar.”
Andelar i MicroCap Fund tecknas månadsvis hos HealthInvest Partners eller via någon av de
banker som distribuerar fonden. Vid september månads teckningstillfälle ska anmälan ha nått
fondbolaget senast den 23 september och sista dag för betalning är den 28 september. Minsta
insättning är 100 000 kr.

Riskinformation
Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest MicroCap Fund inte kan leda till förlust. Detta gäller
även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest MicroCap Fund kan såväl öka som minska i värde och
det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Information från fondbolaget skall inte ses som ett råd om köp eller försäljning av andelar i HealthInvests fonder.
Det ankommer på var och en som önskar köpa andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en
investering och de risker som är förknippade därmed. En investering i HealthInvests fonder bör betraktas som en
långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.
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