
Peak Asset Management befinner 
sig i en expansiv fas
Peak Asset Management är en partnerägd investeringsrådgivare med boutiqueinriktning vilket innebär 
att verksamheten är tillräckligt småskalig för att varje kund ska känna sig unik, sedd och kontinuerligt 
uppmärksammad. Det innebär också att förvaltningen har möjlighet att vara mer snabbfotad än de 
större aktörerna. Peak Asset Management erbjuder aktiv rådgivande och diskretionär förvaltning som 
självklart skräddarsys utifrån varje kunds unika målsättningar och preferenser.

”Vi bistår privatpersoner, företag och 
institutioner som värderar resultat, 
tillgänglighet och transparens.” 
-Mattias Åström

Peak Asset Management är en 
partnerägd boutique-firma där 
bolagets ägare medinvesterar 
tillsammans med kunderna på lika 
villkor. Peak Asset Management drivs 
utifrån principen om att alltid sätta 
kundernas intressen främst genom 
genuin rådgivning och ett gränslöst 
erbjudande. Peak Asset Management 
är en fristående investeringsrådgivare.

Fredric Clason, VD och partner
Utbildning: Ek-mag. Stockholms Univ
Drivkraft: Frihet under ansvar
Fritidsintressen: Dykning
Favoritaktier: Evolution Gaming (börjar dock bli dyr)

OM PEAK ASSET MANAGEMENT

–Vi var tidigt ute med provisionsfri 
och incitamentsfri rådgivning, som vi 
introducerade redan 2013. När vi fattade 
beslutet att uteslutande fokusera på 
provisionsfri rådgivning låg vi fyra till fem 
år före övriga aktörer på marknaden. För oss 
är det oerhört viktigt att vara transparenta 
så att våra kunder alltid vet vad de betalar 
för, säger Fredric Clason, vd och finansiell 
rådgivare på Peak Asset Management.

Sedan 2018 fokuserar Peak Asset 
Management i princip uteslutande på disk-
retionär förvaltning. Bolagets kunder har 
i allmänhet ett kapital på minst 3 miljoner 
kronor. Bland Peak Asset Management 
kunder finns många kapitalstarka 
privatpersoner och företagare, främst 
entreprenörsledda bolag.

Boutiqueverksamhet med familjär 
känsla
–Vi tillämpar en mycket aktiv bevakning av 
våra diskretionära kunders portföljer, vilket 
innebär att vi ser över dem varje vecka 
för att löpande kunna justera risknivån 
och balansera investeringarna utifrån 
den aktuella marknadsutvecklingen. Våra 
kunder kan alltid lita på att vi är snabbfotade 
och agerar snabbt när det verkligen gäller, 
säger Fredric Clason.

Peak Asset Management är en boutique-
verksamhet med en familjär känsla som 
utöver kapitalförvaltning även kan bistå 
med försäkringsförmedling, juridik 
och skattefrågor. Bolaget har inga egna 
finansiella produkter och är därmed en helt 
fristående rådgivningsaktör. 

–Vi bistår privatpersoner, företag och 
institutioner som värderar resultat, till-

Mattias Åström, vice VD och partner
Utbildning: Nationalekonom, Lunds Univ
Drivkraft: Förtroende och långsiktig utveckling
Fritidsintressen: Golf & familj
Favoritaktier: Atlas Copco 

gänglighet och transparens. Hos oss får man 
ett stort engagemang och uppmärksamhet 
som kund samt att vi är väldigt transparenta 
i vår prissättning. Det innebär i sin tur att 
det ska vara enkelt och okomplicerat att vara 
kund hos oss, säger Mattias Åström, vice vd 
och partner på Peak Asset Management AB.

Nytt förvaltningskoncept och 
förbättrad kundservice
Peak Asset Management befinner sig i en 
expansiv fas, ambitionen är att fortsätta 
expandera såväl organiskt som via förvärv 
framöver. 

–Våra kunder har redan idag möjlighet 
att köpa utländska aktier, ETF:er, rena 
obligationer m.m. Vi har ett gränslöst 
erbjudande. Vi planerar även att utöka vårt 
förvaltningskoncept och inom kort lansera 
ytterligare erbjudanden gentemot kund. Vi 
förbättrar kontinuerligt vår kundservice och 
breddar samtidigt vårt tjänsteutbud, säger 
Mattias Åström.
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