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Fondab implementerar Morningstars fondinformation
och betyg på hela sin plattform
Fondab som äger och driver Sveriges största fondhandelsplats Fondmarknaden.se implementerar
fondinformation inklusive betyg från Morningstar. Till sommaren kommer alla våra direktkunder och våra
partners plattformar att få Morningstars branschledande fondinformation och betyg.
Morningstar kommer att förse alla våra 2 000 fonder med information om placeringsinriktning och
förvaltare, regions- och branschfördelning samt innehav m.m. Vi kommer även att använda Morningstars
egna betyg - Morningstar RatingTM samt index för jämförelse.
”I början av året införde vi Morningstars hållbarhetsbetyg och klimatmärkning, vilket har varit väldigt
uppskattat av våra kunder. Detta var ett naturligt steg för oss och kommer att medföra en ökad kvalitet av
informationen då Morningstar är branschledande inom området”, säger Mikael Tjäder, VD på Fondab AB.
Förändringen innebär att vi kommer att byta ut vårt befintliga egenutvecklade betygsystem mot Morningstar
RatingTM, vilket idag är en standard i branschen. Det innebär även att vi kommer att övergå till Morningstars
egna jämförelseindex.
Morningstar är ett världsledande bolag inom finansiell information och analys med produkter inom bl.a.
fonddata, marknadsdata, index och aktieanalys. Morningstar Sweden är baserade i Stockholm och har för
närvarande 25st anställda. Utöver den nordiska kompetensen finns vi representerade i 13 europeiska länder
och 27 länder globalt. Totalt har Morningstar ca 5200 medarbetare.
”Vi är väldigt glada att Fondab väljer att använda oss som leverantör av fondinformation. Fondab har en
spännande affärsmodell och har vuxit sin B2B affär de senaste åren, det blir roligt att följa deras resa och vara
med och leverera värdefull information till deras slutkunder och partners”, säger Per Mattsson, Head of
Nordics på Morningstar Sverige.
”Vi jobbar ständigt med att förbättra våra produkter och tjänster där samarbetet med Morningstar gör att vi
ytterligare höjer kvaliteten i vårt erbjudande. Morningstar RatingTM är speciellt något som efterfrågats av våra
partners och det är glädjande att nu kunna få dessa på plats”, avslutar Mikael Tjäder.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Tjäder, VD Fondab
Telefon: 0734-17 04 17
E-post: mikael.tjader@fondab.com
www.fondab.com

Per Mattsson, Head of Nordics. Morningstar Sverige
Telefon: +46 70 544 42 26
E-post: per.mattsson@morningstar.com
www.morningstar.se

Sveriges största fondplattform
Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Det lyckas vi med genom att inspirera till sparande och genom
att göra det enkelt att köpa, sälja och byta fonder. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa fonderna, fondpaket och aktivt
förvaltade portföljer. Fondab äger och driver Sveriges största fondhandelsplats Fondmarknaden.se, och erbjuder både privatkunder,
företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT-infrastruktur för automatiserad fondhandel.
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