
–Vi är en förmögenhetsförvaltare som 
verkligen vågar gå vår egen väg i form av 
ett kunderbjudande och ett arbetssätt som 
skiljer sig markant från många andra aktörer 
på marknaden, säger Fredrik Ericsson, vd 
på Ericsson & Partners.

Det faktum att Ericsson & Partners är 
en helt fristående aktör med fokus på 
portföljförvaltning innebär att de är fria att 
välja de investeringar som ger bäst resultat 
för kunden, utan att vara beroende av några 
specifika fondbolag eller andra aktörer. 

–En faktor som verkligen särskiljer oss 
från mängden är att vi alltid prioriterar 
hög kvalitet före kvantitet. Det innebär 
att våra förvaltare hanterar högst fyrtio 
kunder vardera. Det ger dem i sin tur 
den tid som krävs för att jobba nära varje 
kund, både i relationen och i arbetet med 
portföljen. Vår ambition är att lägga en 
halvdag per månad på varje enskild kund, 
vilket ger oss tillräckligt med resurser till 
att individanpassa våra kunders portföljer 

ner i minsta detalj och att tillmötesgå de 
önskemål som varje kund har, säger Fredrik 
Ericsson.

Koncentrerade innehav ger tid till 
djupgående analys
En kund hos Ericsson & Partners är en 
individ eller ett företag som inte vill hantera 
sin förmögenhet själv men som ändå vill ha 
en unik och individanpassad lösning istället 
för färdiga standardprodukter. Bolagets 
förvaltare baserar samtliga beslut på sina 
egna självständiga analyser.

–Något som karakteriserar vår förvaltning 
är det faktum att vi har koncentrerade 
portföljer. För oss är ”edgen” viktig och vi 
vill inte se ut som index. Vårt erbjudande 
består av sju moduler med tio innehav 
vardera. Med så fokuserade moduler har 
vi möjlighet att verkligen gå på djupet i 
analysen av varje enskilt innehav. Visst är 
det viktigt med spridning av risk, men för 
mycket diversifiering riskerar att begränsa 

möjligheterna till stor värdeutveckling. 20 
procent av aktierna på börsen står för 80 
procent av värdeökningen så det är viktigt 
att hitta vinnarna. Samtliga innehav följer 
våra tre huvudteman: digitalisering, hälsa 
och hållbarhetsomställning, säger Fredrik 
Ericsson. Vi ser att dessa områden växer sig 
starkare för varje år och vi är övertygade om 
att det är där den största värdeutvecklingen 
kommer att finnas på lång sikt. En viktig 
drivkraft för oss är att vara med och bidra 
till positiv förändring och det tycker vi att vi 
gör genom denna inriktning.

Ericsson & Partners är en 
långsiktig och personlig 
värdeskapare
Ericsson & Partners är en fristående förmögenhetsförvaltare med lång 
erfarenhet av framgångsrik portföljförvaltning åt privatpersoner och företag.  
Här finns gott om tid och resurser för varje enskild kund, vilket möjliggör en 
genuint individanpassad investeringsstrategi med kontinuerlig uppföljning. 

Fredrik Ericsson
Utbildning: Int. Civilekonom från 
Linköping/München
Familj: Gift, 2 barn
Drivkraft: Att skapa värde 
Fritidsintressen: Tennis, golf, 
böcker, musik
Sparar i: Ericsson & Partners Edge
Favoritaktier: Just nu är det 
Azelio och Irisity

Ericsson & Partners grundades 
1992 och har idag nio anställda som 
samtliga är delägare i företaget. 
Ericsson har kontor i Malmö, 
Linköping och Norrköping men har 
kundrelationer i hela landet. www.
ericssonpartners.se
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