RAM – personal - och ägarförändring
RAM Rational Asset Management AB, som är ägare till AIF-förvaltaren RAM ONE AB vilken förvaltar
specialfonden RAM ONE och UCITS-fonden RAM Equity long/short, genomför i dag följande
förändring:
Mikael Fredriksson som var med och grundade RAM och som lämnade bolaget under 2019
återvänder till bolaget som partner och förvaltare. I samband med att Mikael börjar har han även
investerat ett betydande kapital i bolagets förvaltade fonder.
”Mikael har jobbat nära mig i mer än 23 år. Vi känner varandra väl. Att få tillbaka honom till teamet
och att åter kunna dra nytta av den kompetens han besitter är mycket positivt. Han kommer att vara
en viktig kulturbärare när vi nu tar nästa steg i utvecklingen av RAM. Mikael kommer att ta stort
ansvar för såväl förvaltningen av bolagets fonder som bolagets framtida utveckling. Jag är övertygad
om att RAM har en viktig roll att fylla som oberoende absolutavkastande förvaltare i Stockholm, i
synnerhet nu när flera konkurrerande fonder avvecklat sin verksamhet. Med Mikael ombord ökar
sannolikheten att vi kan ta till vara de investeringsmöjligheter som skapas när allt färre aktörer i vår
region fokuserar på fundamental analys” säger Erik Edholm.
”Efter att ha jobbat med teamet under lång tid, först på Investor och sedan på RAM, var det ett svårt
beslut att lämna 2019. Nu, när jag har fokuserat på att investera mitt eget kapital under en tid, känns
det därför mycket bra att åter ansluta till teamet på RAM. Jag ser fram emot att bidra till såväl god
avkastning som bolagets utveckling framöver. Jag är övertygad om att vi på RAM har mer att ge och
ser fram emot att tillsammans med resten av teamet vidareutveckla RAM” säger Mikael Fredriksson.

Specialfonden RAM ONE och UCITS-fonden RAM Equity long/short står båda på all time high.
Fondernas avkastning under augusti uppgick till +4,4%, vilket motsvarar en avkastning om +6,0%
hittills för året.
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För eventuella frågor kontakta Erik Edholm på 0730-601188 eller erik.edholm@ram.se

