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Stockholm, 2019-10-01 

 

Mangold AB (publ.) tillträder 25% av QQM Fund Management AB 

Mangold AB (publ.) har idag tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet om 25 procent av aktierna i QQM 

Fund Management (QQM) , org.nr. 556733-2860.  

 

QQM är en svensk marknadsneutral hedgefond som bedriver systematisk förvaltning, baserad på kvantitativa 

analysmodeller. Bolagets modeller har utvecklats med stöd av akademisk forskning och etablerade ekonomiska 

principer. Bolaget har sedan etableringen vunnit flertalet erkända priser och har under senaste 36 månader haft 

en avkastning på 28 procent. Bolaget har som målsättning med förvaltningen av fonden att över tid generera 

årlig positiv avkastning genom ansvarsfulla investeringar. QQM har även undertecknat UNPRI - United Nations 

Principles for Responsible Investments (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) vilket innebär att 

miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed beaktas när fonden investerar i bolag. 

 

 

För frågor kontakta: 

Per-Anders Tammerlöv 

CEO 

08-5030 1559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om Mangold 

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt 

sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) 

Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver 

värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ 

Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. 

Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i 

branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat 

på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning 

AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant. 

http://www.mangold.se/
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