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HealthInvest Partners erbjuder ISK via Fondab’s
digitala lösning
HealthInvest Partners kommer inom kort lansera en ny digital tjänst för direktkunders fondsparande i ISK.
Med Fondabs teknik i botten innebär den nya lösningen en ny förbättrad digitaliserad och automatiserad
process för fondhandel, och ger kunden möjlighet att spara i ISK direkt via HealthInvest Partners.
Fondabs plattform möjliggör för HealthInvest Partners att erbjuda sina kunder ett användarvänligt kundgränssnitt
med fondhandel via ISK och inloggning med BankID. Fondab sköter arbetet med att hantera kunder, från
registrering till depåöppning, det regulatoriska ansvaret samt rapportering till Skatteverket.
HealthInvest Partners är ett fristående svenskt fondbolag specialiserat på hälso- och sjukvårdssektorn som
grundades 2006 av Carl Bennet och Anders Hallberg. Fonden HealthInvest Small & MicroCap Fund har sedan
starten avkastat drygt 20 procent årligen och har ca 1,6 MDR SEK i förvaltat kapital. Fonden har tilldelats fem
stjärnor av fondutvärderaren Morningstar baserat på den höga avkastningen, men även på en lägre risk än
genomsnittet för liknande fonder.
”Om du som fondbolag inte kan erbjuda ISK och helst en digital tjänst är det svårt att attrahera direktkunder.
Genom samarbetet med Fondab får vi tillgång till deras unika och enkla tekniska lösning och får en betydligt
bättre tjänst till våra kunder, samtidigt som vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, att förvalta kundernas pengar
på bästa sätt”, säger Markus Wistrand, VD på HealthInvest Partners.
”Vår tekniska plattform gör det möjligt för fondbolag att erbjuda en digitaliserad och automatiserad tjänst för
sparande samtidigt som vi hanterar alla legala delar i kundhanteringsprocessen. Vi är väldigt glada att fler
fondbolag väljer oss som teknisk leverantör och stolta över att få HealthInvest Partners som strategisk partner där
vi åter igen får bevisa att vi erbjuder en av marknadens starkaste IT-lösningar som gör sparande i fonder
tillgängligt för alla och lönsamt för fler”, säger Mikael Tjäder, VD på Fondab AB.
”Det ska bli väldigt spännande att komma igång med samarbetet med Fondab. Att slippa manuell hantering och
blanketter för kundregistrering och order kommer att göra hela processen enklare och säkrare, dessutom sparar vi
tid och resurser”, avslutar Markus Wistrand.
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Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt
för fler. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa,
fondpaket och aktiva portföljer. Fondab erbjuder både privatkunder,
företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT infrastruktur
för automatiserad fondhandel. Fondab grundades 1999 och är ett
helägt dotterbolag till MFEX Mutual Funds Exchange AB.

HealthInvest Partners är ett fristående svenskt fondbolag specialiserat
på hälso- och sjukvårdssektorn. Vår målsättning är att utifrån en tydlig
investeringsfilosofi skapa en avkastning som över tid väsentligt
överträffar jämförbara index.
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