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PRESSEMEDDELELSE
Carnegie Asset Management skifter navn
til C WorldWide Asset Management
I marts 2017 skifter Carnegie Asset Management
navn til C WorldWide Asset Management. Målet er
at styrke vores identitet i en kapitalforvaltningsindustri, som i stigende grad er præget af
international konkurrence. ”Vi har gennem mere
end 25 år skabt markante resultater, og nu er tiden
moden til at føre vores fokuserede porteføljer,
gennemprøvede investeringsstrategi og solide
erfaring videre under eget navn”, udtaler Bo
Knudsen, adm. direktør for Carnegie Asset
Management.

over, som værdsætter vores langsigtede og globale
investeringsstrategi. Tiden er nu moden til at tage
næste skridt. Vi har efter en grundig proces fundet et
nyt unikt navn, som afspejler fundamentet i virksomheden, markerer vores selvstændighed samt viser en
klar profil over for kunder og samarbejdspartnere.

DER ER EN UVURDERLIG STYRKE I KLARHED
Gennem mange år har vi delt navn med svenske
Carnegie Investment Bank AB (CIB). I 2009 blev vi
enige med CIB om at adskille Carnegie Asset
Management fra investeringsbanken, hvorved vi tog
det første skridt hen imod at etablere os som
uafhængig kapitalforvalter.
Navnet Carnegie har en mangeårig stærk identitet,
som vi har været en stor del af. Men to uafhængige
selskaber, som deler det samme varemærke, kan
være kilde til forvirring.
Siden adskillelsen fra banken har vi styrket Carnegie
Asset Managements position på det nordiske marked
og opnået international succes blandt kunder verden
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EN GOD INVESTERING KRÆVER
ET GLOBALT UDSYN
Siden 1986 har vi været dedikerede til at levere
langsigtet værdi til vores kunder ved at analysere
investeringsmuligheder gennem en global linse.
I dagens forbundne og komplekse verden er et globalt
udsyn nøglen til holdbare investeringsbeslutninger.
Vores globale indsigter og en gennemprøvet
investeringsstrategi skaber forudsætningerne for at
kunne finde de attraktive langsigtede aktieinvesteringer. Tilsammen udgør dette grundlaget for at
levere langsigtede resultater, der skaber værdi.
”C” udtales ”see”, og sammen med ”WorldWide”
beskriver vores nye navn vigtigheden af et globalt
udsyn. Det understøttes visuelt af logoet, der er et C
formet som en globus. Samtidigt bevarer vi den
eksisterende visuelle profil. Dette er C WorldWides
identitet.
SAMME SOLIDE KERNE
Selv om vi skifter navn, fortsætter vi uforandret med
den samme grundlæggende idé om at finde de bedste
aktier i verden. Vi har samme erfarne forvalterteam,
samme gennemprøvede investeringsfilosofi og
omhyggelige beslutningsproces. Ligesom at vores
kerneværdier fortsat er: Fokus, Stabilitet og Passion.

MARKANTE RESULTATER I MERE END 25 ÅR
For os er det ikke kun en ambition at skabe gode afkast
– det er en passion. Vi har et af branchens mest stabile
investeringsteams og en konsistent investeringsmetode, som over de seneste 25 år har skabt markante
merafkast. Dette er afgørende faktorer for at kunne
identificere fremtidige investeringsmuligheder.
Vi værdsætter vores langvarige og tillidsfulde
kunderelationer, og vi ser frem til at dele den fortsatte
rejse – nu under eget navn.
For holdbare investeringer – C WorldWide.
YDERLIGERE INFORMATION
Investeringsforeningen Carnegie WorldWide vil
indkalde til en generalforsamling til afholdelse medio
januar 2017 med henblik på at behandle forslaget om
navneskifte for foreningen.
Du kan læse mere om vores nye navn og vores historie
i øvrigt på carnegieam.dk/nyt-navn. Har du spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte adm. direktør for
Carnegie Asset Management Bo Knudsen på tlf. 3546
3500.
Vi håber, du vil tage godt imod vores nye navn, C
WorldWide Asset Management, til marts 2017.
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