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HealthInvest Partners lanserar ny fond

Den nya fonden Sustainable Healthcare som förvaltas av Astrid Samuelsson och Ellinor Hult är 
en global hälsovårdsfond med stark hållbarhetsprofil. Fonden investerar i en sektor som 
erbjuder väldigt intressanta tillväxtmöjligheter.

I höstas rekryterade HealthInvest förvaltarna Astrid Samuelsson och Ellinor Hult från 
Handelsbanken med målet att bli ett ledande fondbolag inom hälsovårdssektorn.
”Astrid och Ellinor har uppvisat starka förvaltningsresultat under lång tid”, säger Johan Stern, 
styrelseordförande i HealthInvest Partners, och fortsätter: ”Vi är väldigt glada över att knyta dem till 
HealthInvest”.

HealthInvest har nu lanserat fonden Sustainable Healthcare, en aktivt förvaltad, global 
hälsovårdsfond. Fonden är en så kallad artikel 9-fond, vilket innebär att den har hållbarhet (god 
hälsa och välbefinnande) som mål för investeringarna. Fonden är inriktad mot hälsovårdsbolag 
med god tillväxtpotential och fångar även de stora framstegen inom utveckling av nya läkemedel 
och medicintekniska produkter. Fonden ger exponering mot de starkaste drivkrafterna inom 
hälsovårdssektorn.

Sustainable Healthcare förvaltas av Astrid Samuelsson och Ellinor Hult som båda har lång och 
framgångsrik erfarenhet av investeringar i hälsovårdssektorn.
”Det känns fantastiskt att vara i gång och fokusera på en så spännande sektor tillsammans med 
min kollega Ellinor”, säger Astrid Samuelsson.
Astrid Samuelsson, som är disputerad läkare, förvaltade den femstjärniga fonden Handelsbanken 
Hälsovård Tema under 15 år; från november 2007 till juli 2022. Ellinor Hult har, även hon, flera års 
erfarenhet av förvaltning inom hälsovårdssektorn på Rhenman och Partners. Hult ansvarade också 
för den femstjärniga fonden Handelsbanken Japan Tema.
”Nu kommer jag kunna lägga allt fokus på hälsovård. Dessutom har vi satt ihop ett medicinskt råd 
som kommer ge oss fördjupade perspektiv”, säger Ellinor Hult. Det medicinska rådet består av 
handplockade läkare och forskare som kommer ge teamet en fördjupad förståelse inom sina 
respektive områden. ”Vi vill ge Astrid och Ellinor de bästa förutsättningarna att kunna fokusera på 
enbart förvaltning och dessutom ha ett medicinskt råd till hjälp”, säger Johan Stern.

Om Healtinvest

HealthInvest är ett fondbolag med fokus på hälsovårdssektorn. Bolaget grundades 2006 av 
Anders Hallberg och Carl Bennet. Sedan 2022 är HealthInvest en del av Atle. Idag erbjuder bolaget 
två fonder; Alpha Fund (Anders Hallberg) som är en aktivt förvaltad global hälsovårdsfond med ett 
värdebaserat tillvägagångssätt och Sustainable Healthcare (Astrid Samuelsson och Ellinor Hult), en 
global hälsovårdsfond där investeringsfilosofin präglas av medicinska framsteg och innovation 
med starkt fokus på hållbarhet.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sandra Tham, CMO, Atle Investment Services AB, +46 706 05 35 75

Om Atle

Atle är en långsiktig partner till aktiva förvaltare. Atles mål är att samla ledande förvaltare under ett 
tak för att ge dem rätt förutsättningar och stöd till att utveckla sina strategier och verksamheter. 
Atles portfölj består idag av sex förvaltare: ALCUR Fonder, Fondbolaget Fondita, Gro 
Kapitalförvaltning, Humle Fonder och TIN fonder. Atle Investment Management AB är ett 
dotterbolag till Bure Equity AB (publ). För mer information om Atle, besök .www.atle.se
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