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Origo Fonder rekryterar Christoffer Ahnemark 

Origos prisbelönta småbolagshedgefond Origo Quest 1 har sedan start 2013 levererat mycket god 

riskjusterad avkastning både i absoluta tal och relativt liknande fonder*. Nyckelfaktorerna bakom det 

goda förvaltningsresultatet är Origo Fonders renodling mot nordiska småbolag, den analysdrivna 

investeringsprocessen och Origos starkt specialiserade förvaltarteam.   

Origo Fonder växlar nu upp och satsar offensivt. Från och med augusti 2021 kommer Christoffer 

Ahnemark att ingå i Origos förvaltningsteam. Christoffer kommer närmast från en tjänst som 

analysansvarig på organisationen Aktiespararna. Han har en bakgrund som aktieanalytiker och har de 

senaste åren framgångsrikt ansvarat för olika portföljförslag och aktieanalyser i tidningen 

Aktiespararen. 

 
Från vänster: Karl Eckberg (operativ chef), Christoffer Ahnemark (fondförvaltare), Stefan Roos (vd) 

Ny förvaltare  

Christoffer Ahnemark blir förvaltare i aktieteamet och kommer att arbeta med den befintliga 

aktiehedgefonden Origo Quest 1 – en nordiskt fokuserad specialfond med småbolagsorientering och 

lång/kort-mandat. 
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“Med rekryteringen av Christoffer tillförs organisationen en mycket skicklig aktieanalytiker 

med ett väldokumenterat track-record, som kompletterar teamet utmärkt. Vi är väldigt glada 

att Christoffer vill fortsätta sin karriär hos oss, nu i rollen som förvaltare på Origo”, säger 

Stefan Roos, investeringschef och vd för Origo Fonder. 

“Det ska bli fantastiskt roligt att bli en del av Origos framgångsrika team. På Origo är det 

aktiv förvaltning på riktigt och fokus ligger på Nordens bästa småbolag. Att investera hållbart 

och riskmedvetet är viktigare än någonsin. Det är med stor ödmjukhet som jag tar på mig 

uppdraget att bidra till utvecklingen av såväl fonden som bolagets förvaltningskoncept”, 

säger Christoffer Ahnemark. 

Ytterligare information 

Stefan Roos, vd och investeringschef 

Telefon: 072 588 52 00 

E-post: stefan.roos@origofonder.se  

Om Origo Fonder 

Origo Fonder AB är ett alternativt fondbolag (AIF-förvaltare) under Finansinspektionens tillsyn sedan 

starten 2012. Vi är specialister på nordiska småbolag. Via Origo Quest 1 erbjuder vi en fond vars mål 

är att leverera förstklassig och hållbar avkastning, samtidigt som risknivån och börskorrelationen är 

betydligt lägre än för t.ex. traditionella småbolagsfonder. 

Läs mer om Origo Fonder och Origo Quest 1 på vår webbplats: www.origofonder.se. Det är möjligt att 

investera i fonden via Avanza, Fondmarknaden, Handelsbanken och en rad andra banker, förvaltare 

och förmedlare, samt direkt genom Origo Fonder AB. 
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* Origo Quest 1 startade den 31 januari 2013. Under perioden 2013–2020 levererade fonden en årlig 

totalavkastning efter avgifter på 11,4 % vilket kan jämföras med aktiehedgefondsindexet NHX Equities 

som steg med 6,7 % per år. Fondens känslighet för marknadssvängningar (beta) uppgick till 0,5 och 

med 0,4 för HNX Equities. Den riskjusterade avkastningen (Treynor-kvoten) landade därmed på 

22,8 % för Origo Quest 1 och på 16,8 % för jämförbara fonder (NHX Equities). Stockholmsbörsen 

levererade samtidigt en årlig riskjusterad avkastning på 13,6 %. Läs mer på www.origofonder.se. 
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