
St. Petri Capital udskyder lancering af European Small Cap fonden

St Petri Capital har de seneste måneder arbejdet på at introducere vores nye 

European Small Cap fond, der skal forvaltes af Ivan Larsen og Johann Grøndahl. Ivan 

Larsen har mere end 20 års erfaring som europæisk small cap manager.

Vi har oplevet særdeles stor interesse og mange positive tilkendegivelser for fonden og 

dens langsigtede fokus på kvalitetsaktier. 

Den seneste måned har dog budt på en forstærket makroøkonomisk uro og fortsat 

faldende aktiemarkeder. Usikkerheden har i særdeleshed ramt Europa, hvor 

energikrise, høj inflation og udsigt til en dyb recession dominerer overskrifterne. 

På denne baggrund og efter samtaler med vores investorer har vi valgt at udskyde 

opstart af fonden til forventeligt starten af 2023.

”Vi har i år oplevet et meget negativt europæisk small cap marked – selvfølgelig i høj 

grad drevet af den makroøkonomiske svaghed og den recession vi står foran” – udtaler 

Portefølje Manager fra St. Petri Capital Ivan Larsen.

”Jeg ser masser af selskaber, som har klare udfordringer” siger Ivan Larsen. ”Jeg ser 

også en række selskaber, som har det fint og som i dag handler på en meget attraktiv 

prisfastsættelse. At der er rigtig god værdi i disse selskaber, understøttes af, at vi nu 

har set de første købstilbud fra Private Equity selskaber, og at mange af selskaberne 

bruger overskydende likviditet til at købe egne aktier tilbage.”

”Jeg havde selvfølgelig håbet, at vi kunne have startet fonden nu” slutter Ivan Larsen. 

”Jeg tager selvfølgelig den betydelige markedsusikkerhed der er til efterretning, og ser 

frem til at starte fonden forventeligt i starten af det nye år, hvor vi bør have en endnu 

bedre forståelse for den verdensøkonomi, som vi befinder os i.”

St. Petri Capital blev stiftet i 2017 af Michal Danielewicz og Jens Larsson. Siden 2018 

har St. Petri Capital forvaltet en succesfuld hedge fond. ”Vi ser frem til i 2023 at kunne 

tilbyde vores kunder endnu et godt produkt” udtaler partner Michal Danielewicz.
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