
Bakgrund  
  
Som framgår av prospektet och övriga informationsdokument, förvaltar Rhenman & 
Partners Asset Management AB, "Rhenman & Partners" portföljen i fonden Rhenman & 
Partner Healthcare Equity L/S på uppdrag av det Luxemburgska fondbolaget FundRock Asset 
Management S.A., Luxemburg, "FundRock". FundRock är auktoriserat i Luxemburg och såväl 
FundRock som fonden (som utgör subfond till Rhenman Partners Fund) lyder under tillsyn av 
av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg.* Ytterligare information 
om den legala strukturen kan inhämtas i Prospektet.   
  
Rhenman & Partners har åtagit sig att ta emot och till FundRock vidarebefordra 
meddelanden från investerare som är missnöjda och vill framställa klagomål, se 
nedan. Gällande regelverk om kundsekretess i Luxemburg innebär att Rhenman & Partners 
inte känner till investerarnas identitet och inte heller vet något om den enskildes 
investeringar i fonden och att information därom inte heller får lämnas ut till Rhenman & 
Partners av FundRock, annat efter särskilt skriftligt medgivande av investeraren i varje 
enskilt fall. Rhenman & Partners kommer således inte att vid anmält missnöje eller vid 
klagomål som riktas direkt till Rhenman & Partners, kunna avgöra om den som reser frågan 
verkligen har gjort investeringar i någon av fonderna.  
  
Klagomål  
 
Alla typer av klagomål ska riktas mot FundRock, antingen per email på följande 
adress: FRMC_qualitycare@fundrock.com eller i vanligt brev brev adresserat till: FundRock 
Management Company S.A., Attention: Complaints Handling, H20 Building, 33 Rue De 
Gasperich, Hesperange, L-5826, Luxembourg. Klagomål adresserade till FundRock enligt 
ovan, kan även lämnas in till Rhenman & Partners för vidarebefordran till FundRock. 

 

 

  
FundRock är enligt det för verksamheten gällande regelverket i Luxemburg, skyldigt att 
informera missnöjda kunder som vill framställa rättsliga anspråk, om vart de ska vända sig. 
  
Klagomål från FundRock mot Rhenman & Partners  

  

Hanteringen av klagomål som FundRock riktar mot Rhenman & Partners regleras i avtal 
mellan dessa bolag. 
  
Rättsliga åtgärder m.m. 
  
Investerare som trots vad som sägs ovan önskar framställa ett konkret klagomål mot 
Rhenman & Partners och vill veta hur det kan gå till, ska kontakta den klagomålsansvarige 
hos Rhenman & Partners på följande emailadress: anna@kjellanderramel.se  

  
Fotnot 
*Fonden och subfonden regleras av de Luxemburgska lagarna, del II i lagen av den 17 december 2010 om 
företag för kollektiva investeringar. Det är ingen UCITS enlig direktiv 2009/65/EG utan klassas som en AIF-fond 
enligt lagen av 2010 samt lagen av 12 Juli 2013 om AIF-förvaltare (“lagen av 2013”)." 
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