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Styrelsen i Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

• MICHAEL GUNNARSSON (Styrelseordförande)

Michael har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn. 

Ledande befattningar inom Skandiakoncernen samt därefter ledande befattningar inom Movestic, 
både som VD för Movestic Kapitalförvaltning AB och Movestic Livförsäkring AB. Michael kommer 
senast från en befattning som VD på ODIN Fonder.

• FREDRIK SJÖSTRAND

Fredrik har 30 års erfarenhet av att arbeta i den finansiella sektorn. 

Fredrik har under denna tid arbetat i flera ledande befattningar samt som specialist inom 
portföljförvaltning, trading, analys, riskhantering och kapitalanskaffning på Handelsbanken (London 
och Sverige), Bear Stearns (London), Prebon Yamane (Luxemburg), Straumur Investmentbank, 
Carnegie samt Swedbank . 

• ANGELICA LIPS DA CRUZ

• PETER NORMAN

Peter Norman har under 27 års erfarenhet av arbete i den finansiella sektorn. De första 16 år från 
Skandia i ett flertal olika roller, därefter som VD för Direct Finansiella tjänster och Försäkringar, 
Söderberg & Partners samt nu senast som VD för Monyx Financial Group. 

Peter har till stor del arbetat med strategi-, affärs- och verksamhets-utveckling inom finansiella 
tjänster och försäkring, försäljning/ distribution, produktutveckling, strukturella frågor samt processer. 

• PER FRIMAN (Ordförande i revisionsutskottet)

Per har mer än 20 års erfarenhet av arbetet inom den finansiella sektorn. Vice VD SkandiaLink, Vd 
Capto Pension Consulting, Nordisk Försäljningschef Fidelity International och senast Marknads- och 
Investeringsdirektör Movestic. 

Numera i Styrelsen på Movestic kapitalförvaltning AB, Movestic SICAV och även Managing partner i 
perosi AB. 
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• CAROLINE REX

Caroline har 17 års erfarenhet av att arbeta i den finansiella sektorn.

Hon har arbetat som kredithandläggare med bostadslån, lån utan säkerhet och kreditkort, och arbetat 
tidigare för Swedbank, Citibank och Marginalen Bank.

• STEFAN SKRIMSJÖ

Stefan har 35 år erfarenhet av att arbeta i den finansiella sektorn och som entreprenör. Med flera 
ledande befattningar, samt varit med att grunda både värdepappersbolag och banker i Sverige och 
utomlands. Han har tidigare arbetet med Bohuslandstinget, Den norske Creditbank, Union Bank of
Finland, Evli bank, Swedbank, Shepherd Energy och Verdispar Securities. 

Stefan är specialist inom tillgångsallokering, riskhantering, handel, analys och riskhantering. Han är 
också specialist på start-ups både inom finanssektorn, miljötekniksektorn och fastighetssektorn.

• HANS LUNDHOLM

Olika befattningar inom Handelsbanken 1979-2004, vice VD och Regionbankschef, VD för 
Handelsbanken Hypotek och Kreditchef vid Handelsbanken Markets. 

Sedan 2005 seniorkonsult med huvudsaklig inriktning på analys och åtgärdsprogram för hantering av 
finansiella risker, företagsanalyser samt utbildning och rådgivning i kreditbedömning och andra 
finansiella frågor för företag och organisationer.
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• MICHAEL GUNNARSSON

Michael har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn. 

Ledande befattningar inom Skandiakoncernen samt därefter ledande befattningar inom Movestic, 
både som VD för Movestic Kapitalförvaltning AB och Movestic Livförsäkring AB. Michael kommer 
senast från en befattning som VD på ODIN Fonder.

• PEDER BROMS

Peder har 6 års erfarenhet av export- och projektfinansiering inom energi och råvaruindustrin. Peder 
arbetade tidigare med projektfinansiering och direktutlåning för en ledande råvaruhandlare i Geneve 
och senast som förvaltare på en structured debt fond i Zug. 

Peder har en MA (hons) från University of Geneva och en dubbel BsC (hons) från Bocconi University, 
Milano och Central European University, Budapest. 

• EMMA WESTERBERG

Studerat finansiering på Stockholm universitet.



En ny marknad, …och ett nytt tillgångsslag

Källa: The Deloitte Alternative Lender Deal Tracker Q1 2017



Struktur

Skandinaviska 
Kreditfonden AB 

AIF-förvaltare
Sentat Asset 
Management AB

Scandinavian Credit 
Fund I AB (publ)

Investerare

HNWI/ Family office

Privat *)  **)

Vinstandelslån

NAV-kurs månadsvis
Noterad på NGM/ NDX

Market Maker är Mangold
Företag **)

*) Det går att investera via Investeringssparkonto (ISK)

**) Det går att investera via Depåförsäkring, dock ska
det alltid stämmas av med försäkringsgivaren samt
hur teckningen ska genomföras

Diskretionära förvaltningsuppdrag

Backoffice iSEC

% kr

Professionella kunder

Förvaringsinstitut
Danske Bank



Hur har det gått…
Månatlig avkastning i % efter avgifter till en annualiserad standardavvikelse om 0,85%
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Innehav och Portfölj 31 december 2017

Innehav

Snittbetyg krediter (1-5)
Sannolikhet för kredithändelse 12M
Sannolikhet för intakt portfölj 12M
Snittbelopp innehav
Antal innehav

3,60
0,69 %

99,31 %
16 515 607 kr

71 st

Portföljsammansättning



Innehav och Portfölj 31 december 2017

Geografisk fördelning
Andel direktlån av investerat kapital 79,79%

Genomsnittlig löptid 3 juni 2019

Stora exponeringar av direktlån i portföljen

Största lånet 7,61% *)

3 största lånen 20,10% *)

5 största lånen 31,99%

*)  Underliggande säkerhet till det största lånet är ca 32 000 fakturor, 
säkerheten till det näst största låtet består av ca 460 skuldebrev och 
det tredje största lånet består av en centralt belägen fastighet.
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Samarbetspartners


