Nordens största privatekonomiska magasin: 139 000 läsare
Privata Affärer Juli/Augusti 2021

Per Hammarlund:

”Spararna i

Nr 7–8 Juli/Augusti 2021 » 99 kr (9,90 euro)

ISK borde
uppmuntras
i stället”

Skydda din aktieportfölj » Trenderna på börsen » Börsens känslofaser » Vinnarfonderna » Bästa kreditkorten » Hemester » Nya tjänstebilsskatten » Våra portföljer

Skydda din
aktieportfölj
– placeringarna som
sänker risken i sommar
Investera

Trenderna du bör hålla koll på
Spendera

Drömsemester
– på hemmaplan
Investera

Psykologin bakom börsen
Maximera

Så dyr blir tjänstebilen
Planera

Din väg till ett rikare liv

111 kreditkort i stor granskning
07
Tidsam 0682-07

7 388068 209904
Returvecka 36

07

Sommarens roligaste kryss!

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

I 10 år har de gett sina
kunder ett rikare liv
Snabbfotad diskretionär kapitalförvaltning med en familjär känsla och transparent prismodell
– det är kärnan i Peak Asset Management
storstadsregioner, säger Fredric Clason, vd och medgrundare.
T E XT A N N A B J U R

Mattias Åström, vice vd och partner och Fredric Clason, vd och medgrundare. Foto: Adrian Beck

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Peak Asset Management är en av få kvarvarande små kapitalförvaltare på den svenska
marknaden – som dessutom går som tåget.
Nu bryter bolaget ny mark genom att bredda
och förbättra sitt kunderbjudande, de växer
organiskt och letar dessutom efter olika typer
av förvärv. Framtiden ser minst sagt ljus ut
i både Stockholm och Malmö och som snart

» Våra kunder får verkligen
vad de betalar för, det vill
säga en hög riskjusterad
avkastning . «
Blickar vi för en snabb stund bakåt, i bolagets
tio år långa historia, är det tydligt att Peak
Asset Management länge legat i framkant
inom en rad olika områden och att de tidigt
anammat lösningar som i dag är branschstandard.
andra aktörer på marknaden när vi beslutade
oss för att uteslutande fokusera på provisions- och incitamentsfri rådgivning. För
åtta år sedan introducerade vi en enkel och
helt transparent arvodesmodell som där och
då lade grunden för bolagets resa, säger
Fredric Clason.

» Hos oss betalar kunden
ett arvode som är baserat på
förvaltat kapital, vi behåller
aldrig några provisioner, allt
är nettolösningar och dessutom ingår alla courtage i
arvodet. «
En avsaknad av transparens med dolda avgifter och provisioner, där kunderna inte vet
vad de betalar för, är tyvärr fortfarande ett
vanligt förekommande problem på marknaden. Det handlar i mångt och mycket om
en informationsasymmetri som kan leda
Management är ekvationen enkel: en transparent arvodesmodell ökar också kundens
– Hos oss betalar kunden ett arvode som är
baserat på förvaltat kapital, vi behåller aldrig
några provisioner, allt är nettolösningar och
dessutom ingår alla courtage i arvodet. När
vi har gjort ett bra jobb tar vi också ut ett
prestationsarvode. Tydligare än så kan det

P E R S O N F A KTA

Mattias Åström, vice vd och partner

Fredric Clason, vd och medgrundare

Utbildning:
Nationalekonom, Lunds universitet.

Utbildning:
Magisterexamen Finans, Stockholms
universitet.

Fritidsintresse:
Spela golf och umgås med vänner
och familj.
Ser fram emot:
Peak Asset Managements golftävling
den 24 september, som hålls i samband med bolagets tioårsjubileum.

inte bli. Går det inte bra för kunden går det
heller inte bra för oss, säger Mattias Åström,
vice vd och partner, som efter sommaren
kommer ta över rollen som vd på bolaget
då Fredric Clason tillträder som styrelseordförande.
Peak Asset Management fokuserar i princip
uteslutande på diskretionär förvaltning med
tre miljoner som minimibelopp. De erbjuder
även ett ”light-erbjudande” för kunder med
ett mindre kapital, där personlig och relationsorienterad rådgivning fortfarande står
högts upp på agendan. För kunder som vill
vara med i beslutsprocessen erbjuds även
rådgivande förvaltning.
– Våra kunder får verkligen vad de betalar
för, det vill säga en hög riskjusterad avkastning. Vi går veckovis igenom alla portföljer
och når framgång tack vare att vi är kreativa
och snabbfotade. Peak Asset Management
är tillräckligt stora för att våra kunder ska
känna sig bekväma och trygga, men också
tillräckligt små för att varje kund ska känna
sig unik, sedd och kontinuerligt uppmärksammad, säger Mattias Åström och tillägger:
– Vi tummar aldrig på en nära, personlig
relation. I och med vår låga personalomsättning kan vi också garantera långsiktig rådgivning och förvaltning från en och samma
dygnets alla timmar. Jag brukar säga att vi
inte har några egentliga öppettider – våra
kunder kan alltid nå oss.

» Vi tummar aldrig på en
nära, personlig relation. «
När Covid-19 blev en global pandemi anpassade sig bolaget snabbt till det förändrade

Fritidsintresse:
Dykning.
Ser fram emot:
Att få återgå till det normala och få
träffa kunder och vänner.

världsläget. De sänkte riskerna i god tid
innan det aggressiva börsraset på 30 procent
och tog tillfället i akt att köpa coronabombade aktier. Men, hur ser det ut i framtiden
när investerarnas framtidstro kommit tillbaka med full kraft? Peak Asset Management
tror till exempel på e-sporten som bransch,
vilken i dag omsätter mer än vad musik– Vi ser början på en raketartad utveckfonder och ETF:er som har anknytning till
e-sportvärlden och allmänheten börjar gradvis ändra uppfattning om gaming. Kanske
kommer vi se det som en kulturfråga snarare
än ett tidsfördriv i framtiden, avslutar
Mattias Åström.

F A KTA P E A K A S S E T M A N AG E M E N T
• Peak Asset Management är en partnerägd
investerar tillsammans med kunderna på
lika villkor.
• Peak Asset Management drivs utifrån principen
om att alltid sätta kundernas intressen främst,
genom genuin rådgivning och ett brett
erbjudande.
• Peak Asset Management är en fristående,
snabbfotad och modern investeringsrådgivare.

Läs mer på:
www.peakam.se

