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Topforvaltere af europæiske Small Cap aktier skifter til BankInvest 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Den 3. juli 2018 

 

Alexander Kokfelt, Jonas Linding Fredberg og Christopher Kjær Hansen skifter til BankIn-

vest for at forvalte europæiske Small Cap aktier for institutionelle investorer, private ban-

king-kunder og øvrige private investorer i pengeinstitutterne. 

 

Et af landets bedste teams på europæiske Small Cap aktier skifter fra SEB Asset 

Management til BankInvest. Her får de ansvaret for at forvalte BankInvests afdeling Europa 

Small Cap Aktier med en formue på ca. 2,9 mia. kr., ligesom de også skal udvikle tilbud til 

institutionelle investorer og private banking-kunder.  

  

Afdelingen Europa Small Cap Aktier er p.t. eksternt forvaltet af ODDO BHF Asset 

Management, men denne aftale ophører, når det nye team tiltræder i BankInvest.   

 

”Vi har fået mulighed for at rekruttere et stærkt og sammentømret team på europæiske 

Small Cap aktier, og derfor vil vi nu insource aktiestrategien til BankInvest. Dermed kan vi 

udvikle vores tilbud til både eksisterende og nye kunder i denne aktivtype”, siger Andrea 

Panzieri, investeringsdirektør i BankInvest.   

 

Det nye team på europæiske Small Cap aktier har leveret stærke investeringsresultater 

ved omhyggeligt at udvælge de ”rette” europæiske Small Cap aktier.    

 

Det europæiske Small Cap marked er kendetegnet ved at være mindre analyseret og 

mindre effektivt end markedet for store aktier (Large Cap). Hvert fjerde Small Cap selskab i 

Europa bliver fx ikke dækket af aktieanalytikere, mens hvert femte selskab blot dækkes af 

én analytiker.  

 

”Det giver en potentiel risikopræmie og merafkast for en forvalter, der følger Small Cap 

aktie-segmentet helt tæt og kan udpege morgendagens vindere”, siger Andrea Panzieri. 

 

Alexander Kokfelt (40 år) ansættes i BankInvest som chefporteføljeforvalter. Han er cand. 

merc.fir. og har årelang erfaring inden for kapitalforvaltning. Først som analytiker inden for 

Private Equity og fra 2007 som seniorporteføljeforvalter i Danske Capital for en europæisk 

long/short hedgefond og long only small-/midcap fond. Han kom i maj 2016 til SEB som 

Chief Investment Officer og chefporteføljeforvalter for den europæiske Small Cap aktie 

fond. 
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Jonas Linding Fredberg (34 år) ansættes i BankInvest som seniorporteføljeforvalter. Han er 

cand. polit. fra Københavns Universitet og blev som porteføljeforvalter i juli 2016 en del af 

teamet bag SEBs europæiske Small Cap-fond. Han har tidligere været porteføljeforvalter 

for globale aktier i PFA og har desuden arbejdet som aktieanalytiker i Handelsbanken. 

 

Christopher Kjær Hansen (26 år) ansættes i BankInvest som porteføljeforvalter. Han er 

cand. merc.aef. fra CBS og kom til SEB i juni 2016 som aktieanalytiker. Inden da var han 

ansat som analytiker hos PwC Corporate Finance, og han har også erfaring med finansiel 

analyse og programmering fra sin tid som finansanalytiker i IBM.  

 

Det nye team tiltræder i BankInvest i løbet af efteråret.  

 

 

Yderligere oplysninger: 

Investeringsdirektør Andrea Panzieri, tlf. 3070 2196 
 

 

Om BankInvest: 

BankInvest-koncernen er en dansk kapitalforvalter og udbyder af investerings- og 

kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på ca. 149 

mia. kr. BankInvest blev etableret tilbage i 1969 og ejes i dag af 40 danske lokale og 

landsdækkende pengeinstitutter. 


