Pressmeddelande
Stockholm 5 juli 2011

SEB får första nordiska ”AA”-betyget för hedgefond-i-fond
Standard & Poor’s har gett betyget ”AA” till SEB:s fond”True Market Neutral”. Det är första gången en
nordisk hedgefond-i-fond får ett så högt betyg, vilket visar att SEB:s satsning på att möta kundernas
efterfrågan på sparande och investeringsmöjligheter med hög kvalitet ger resultat.
- En kvalitetsstämpel för SEB:s fond som visat en stabil avkastning för kunden oavsett hur aktiemarknaden
utvecklats, säger Mikael Spångberg, chef för SEB:s Alternative Investment Team.
Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s konstaterar i sin rapport att SEB "är väl värt beröm för sin ytterst
disciplinerade tillämpning av processen som bevisas av att fonden nått sina mål rakt igenom, också under perioder
då den övervägande majoriteten av fond-i-fonder kommit till korta. Till exempel gav fonden 3 procent i avkastning
under 2008 och har sedan fortsatt ge positiv avkastning varje år".
Fonden, som vänder sig till institutionella investerare, har som investeringsmål att ge en årlig avkastning på 3-4
procent över riskfri ränta med en volatilitet på 3-5 procent utan korrelation till aktiemarknaden.
Förutom det nya betyget till SEB:s True Market Fund så har Standard & Poor’s tidigare gett betyget ”AA” till SEB
Asset Selection och SEB Dynamic Manager Alpha.
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SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett
utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och
investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel
återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2011 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 118 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 372 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på
www.sebgroup.com
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