Stockholm den 12 november 2014

Bästa investerare,
Jag vill informera om att jag känner av vissa hälsorelaterade varningssignaler som jag behöver ta
hänsyn till. Även om jag tror att jag skulle kunna sköta större delen av mitt arbete framöver på ett
skapligt sätt är det alltid klokt att agera i tid. Jag har därför beslutat att ta en ”time out” och vara
ledig i minst åtta månader från och med januari nästa år.
Problemen yttrar sig som yrsel och att jag blir fort trött. Troligtvis är detta stressrelaterat; jag har inte
tagit tillräckligt med ledighet för att hinna ladda mina batterier ordentligt. Symptomen har förvärrats
sedan försommaren trots att jag tagit mer ledigt och på senare tid även gått ner i arbetstid. Min
slutsats är därför att det enda sättet för mig att bli av med dessa besvär är att ta en längre tids
ledighet. Jag har fattat detta beslut efter noggrant övervägande och i samråd med medicinsk expertis
och min familj.
Som ni vet har Nektar genom åren byggt upp ett diversifierat team bestående av mycket seniora
förvaltare vilka har utvecklat en stark kultur vad gäller portföljföljförvaltning och riskbedömning.
Bland dessa förvaltare kommer Martin Larsén och Patrik Olsson att bli gemensamt förvaltningsansvariga för Nektar från och med januari 2015. De är med sina kunskaper och bakgrund perfekt
lämpade att ta över mina uppgifter. Tillsammans kommer de att säkra och ytterligare förstärka
Nektars riskhanteringskultur och investeringsstil. Dessutom kommer de att bygga vidare på den
djupa erfarenhet av trading och förvaltning som finns i Nektars organisation.
Martin har arbetat hos Nektar de senaste tretton åren. Under den tiden har han haft ett flertal viktiga
roller inom vår organisation, bland annat som högt presterande förvaltare av Nektar och som ensam
förvaltningsansvarig för den framgångsrika fonden Nektar Special Opportunity. Patrik har gedigen
erfarenhet av att leda större globala tradingorganisationer och har, de senaste tre åren, varit chef för
Nektars Londonkontor samt en framgångsrik förvaltare av Nektar. Martin och Patrik kommer utan
tvekan att vilja sätta sin egen prägel på det fortsatta arbetet med att optimera Nektars teamwork men
samtidigt hålla sig till Nektars väl beprövade kultur. Det uppmuntrar jag.
Under min ledighet kommer jag att fortsätta som styrelseledamot i Nektar Asset Management och
som investerare i fonden. Däremot kommer jag inte att delta i Nektars dagliga beslutsfattande.
Jag planerar att arbeta ungefär halvtid resten av det här året och under den tiden kommer jag gradvis
att lämna över ansvaret till Patrik och Martin. Nästa år prioriterar jag min hälsa och siktar på en
stabil återhämtning för att kunna återvända vid ett senare tillfälle.
Med vänliga hälsningar
Kent

