Strukturinvest
på två minuter

Bakgrund

Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under
sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp den nordiska
marknaden för strukturerade placeringar åt lokala produktbolag, försäkringsbolag, pensionsbolag och banker. Strukturinvest Fondkommission har på kort tid etablerat sig som en av landets mest självklara placeringspartners till institutioner, företag och privatpersoner. Grundarna
är fortfarande aktiva i bolaget och drivande i utvecklingen av nya produkter.

Om oss

Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende svenskt värdepappersbolag som står under
Finansinspektionens tillsyn. Vi tar inga egna positioner och handlar endast för kunders räkning.
Samtliga de investeringsprodukter som konstrueras och upphandlas av Strukturinvest Fondkommission garanteras av välkända internationella eller inhemska banker med genomgående
god kreditvärdighet. Strukturinvest har idag kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping.

Affärsidé

Strukturinvest Fondkommission har som affärsidé att utveckla och upphandla marknadens
bästa placeringslösningar för våra kunder. Det görs omfattande upphandling och kvalitetssäkring av villkoren i samtliga placeringar. Våra anställda har lång erfarenhet och omfattande
kompetens av att arbeta med strukturerade placeringar och skräddarsyr, koordinerar, samt
tillrättalägger produkterbjudandena i nära samarbete med de ledande investmentbankerna,
återförsäljarna och förvaltarna. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser
och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk med investerarens intressen i fokus.

Målsättning

Strukturinvest Fondkommission har som målsättning att erbjuda sina kunder en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en avkastning som överträffar vad övriga aktörer i marknaden kan erbjuda. Drivkraften är att ständigt
ge våra kunder de bästa verktygen för att skapa en väldiversifierad och attraktiv portfölj av
investeringsprodukter.

Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende vä
implementering av finansiella investeringslösningar. S
Sveriges snabbast växande aktörer inom området st
en djup och mångårig specialistkunskap från några
oss till såväl privatpersoner som företag och institutio
i några av marknadens mest intressanta sparinstrum
Publika emissioner

Diskretionär portföljförvaltning

Skräddarsydda investeringslösningar

Fondplattform

Strukturinvest arrangerar löpande publika emissioner av strukturerade placeringar. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar; samtliga framtagna med utgångspunkt i de förutsättningar
och den marknadssituation som råder vid varje givet tillfälle.

Strukturinvest skräddarsyr även strukturerade placeringar åt investerare med större kapital, såsom företag och institutioner. Genom att på egen hand skräddarsy en placering kan man som investerare anpassa risk- och avkastningsprofil efter sina egna unika
behov.

Strukturinvest erbjuder en diskretionär portföljförvaltningstjänst
som innebär att vi för diskretionära kunders räkning förvaltar medel
allokerade till en eller flera diskretionära portföljer av strukturerade
placeringar med varierande risknivå och placeringsinriktning.

Via Strukturinvests fondplattform kan våra kunder handla i ett stort
antal värdepappers- och specialfonder från några av världens
främsta fondbolag.

ärdepappersbolag specialiserat på utveckling och
Strukturinvest Fondkommission är idag en av
strukturerade placeringar. Vår framgång bygger på
av världens ledande investmentbanker. Vi riktar
oner som vill placera sitt kapital på medellång sikt
ment.
Utbildningar

Strukturakademin är ett utbildningsinitiativ vars syfte är att ge en
djupare allmän förståelse för hur olika strukturerade placeringar är
uppbyggda, hur de fungerar och vilka risker och möjligheter som
de karaktäriseras av.

Depåtjänst

Strukturinvest erbjuder kostnadsfria värdepappersdepåer och depåförsäkringslösningar för förvaring av strukturerade placeringar
från såväl Strukturinvest som externa arrangörer, samt obligationer, värdepappersfonder och specialfonder.

Vill du lära dig mer om
strukturerade placeringar?
Beställ kostnadsfritt vår
”Guide till strukturerade
placeringar”

Erbjudande till privatpersoner
och ägarledda bolag

Allt fler privatpersoner och ägarledda bolag inser möjligheterna
med att placera framgångsrikt utan onödigt risktagande. Detta
kan handla om såväl privata medel som kassaplaceringar och
pensioner. Strukturinvest Fondkommission har, genom att erbjuda
smarta och behovsanpassade placeringslösningar, på kort tid etablerat sig som en av Sveriges ledande och mest innovativa aktörer
inom strukturerade placeringslösningar för privatpersoner och ägarledda bolag.

Våra kontor

Strukturinvest Fondkommission har
idag 30 anställda fördelade på
sina kontor i Göteborg (huvudkontor),
Stockholm och Jönköping.

Göteborg

Fredrik Langley

Fredrik Langley är en av Strukturinvests grundare och har en
lång och gedigen erfarenhet av handel med och förvaltning av
derivat och strukturerade placeringar åt pensionsbolag, banker,
försäkringsbolag och större institutioner i Norden. Fredrik var tidigare ansvarig för strukturerade placeringar i Norden på Société
Générale, en av världens största och ledande banker inom derivat
och strukturerade placeringar, under åren 2004-2009. Under åren
2001-2004 arbetade Fredrik på UBS Investment Bank och GAM
(Global Asset Management) med hedgefonder och strukturerade
placeringar på fonder. Fredrik är utbildad civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Olof Gustafsson

Stockholm

Jönköping

Olof Gustafsson är en av Strukturinvests grundare och har en
mångårig erfarenhet av skräddarsydda strukturerade placeringslösningar för förmögna privatpersoner, företag och institutioner i
den nordiska marknaden. Innan han startade Strukturinvest arbetade Olof som Executive Director på den franska banken Société
Générale i London, där han ansvarade för den nordiska distributionsmarknaden för strukturerade placeringar. Dessförinnan arbetade Olof som Vice President på den amerikanska investmentbanken Bear Stearns där han var med och byggde upp bankens
nordiska marknad för strukturerade placeringar mot lokala institutioner, försäkringsbolag, banker och fondkommissionärsfirmor.
Olof är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
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