Pressmeddelande 2015-11-19

PriorNilsson Fonder växer och anställer försäljningschef
Fristående fondbolaget PriorNilsson växer och anställer Marcus Ehrenpreis som försäljningschef.
Marcus kommer närmast från Fondmarknaden.se där han var VD.
Marcus började på PriorNilsson den 9 november.
-

PriorNilsson är ett stabilt bolag och fonderna har gett investerarna en god riskjusterad
avkastning. Vi är nu inne i en tillväxtfas och jag ska se till att fler bolag får chansen att erbjuda
våra fonder, säger Marcus Ehrenpreis.

PriorNilsson har funnits sedan 2002 och arbetar uteslutande med aktiv
förvaltning, dvs att vara aktiva i marknaden och grunda förvaltningen på
fundamental analys.
-

Jag och PO Nilsson har arbetat tillsammans väldigt länge och vi
brinner verkligen för det vi gör. Som ett mindre fondbolag vinner
vi våra kunders förtroende genom att visa en bra avkastning. I
arbetet med att bygga och utveckla PriorNilsson känns det väldigt
bra att ha fått in en sådan duktig person som Marcus, säger
Torgny Prior, som förvaltar Sverige Aktiv.

I dagsläget har PriorNilsson fyra fonder, två hedgefonder och två
aktiefonder. Sverige Aktiv, som är en aktivt förvaltad Sverigefond, fyllde
precis tre år. I sin första utvärdering fick fonden fem stjärnor av
Fondmarknaden.se och fyra stjärnor av Morningstar.
PriorNilsson har även förstärkt den administrativa avdelningen genom att rekrytera Helena Gissle
som administratör. Helena kommer närmast från East Capital där hon var teamledare på backoffice.
För frågor, kontakta:
Lars-Ove Wijk, VD PriorNilsson Fonder, 08-441 77 03 eller larsove.wijk@pnfonder.se
Jessica Walter, Marknadschef PriorNilsson Fonder, 08-441 77 08 eller jessica.walter@pnfonder.se

PriorNilsson Fond och Kapitalförvaltning AB är ett fristående och lite personligare
fondbolag som startade 2002. Bolaget erbjuder de fyra fonderna Yield, Idea, Sverige Aktiv
och Realinvest. De två förvaltarna, som också är ägare och grundare av bolaget, har i snitt
32 års erfarenhet av finansbranschen. PriorNilsson Fonder tror på fundamental analys och
äkta aktiv förvaltning. Läs mer på www.pnfonder.se

