
 

 

Brummer Multi-Strategy: Markus Wiklund blir VD  
och Kerim Celebi portföljförvaltare 

Brummer Multi-Strategy (BMS) får nytt ledarskap med Markus Wiklund som 
VD och Kerim Celebi som portföljförvaltare, tillsammans med Patrik 
Brummer. Därtill stärks teamet upp med en ny riskchef, Andreas Ekenbäck. 
Mikael Spångberg lämnar firman av privata skäl.  
 
”Var sak har sin tid. Jag har haft de tio bästa åren i mitt professionella liv på Brummer & 
Partners: en mix av passion och intellektuell utmaning, med ett briljant team. Den närmsta 
tiden ägnar jag åt familjen, sedan väntar nya utmaningar” kommenterar Mikael Spångberg. 
 
Patrik Brummer: ”Mikael Spångberg har varit en mycket uppskattad medarbetare under de 
senaste fyra åren och jag tackar honom för hans betydelsefulla insatser.”  
 
Som tidigare kommunicerats växer Brummer & Partners och BMS globalt och gruppen 
stärkte partnerskapet med fyra nya delägare i juni. I höst lanseras också två sektorspecifika 
aktiefokuserade hedgefonder.  
 
Kerim Celebi är idag analyschef för BMS och Markus Wiklund är vice VD. Båda är partners 
i moderbolaget. 

PRESSRELATERAT BILDMATERIAL 
Pressrelaterat bildmaterial kan laddas ned här. 

KONTAKTINFORMATION 
Investerarfrågor: +46 8 566 214 80 eller info@brummer.se 

Pressfrågor: Johanna Hoffstedt +46 73 987 43 11 eller johanna.hoffstedt@brummer.se 

- - - - - 

Brummer & Partners är en ledande europeisk hedgefondförvaltare som samlar förvaltare 
med olika förvaltningsstrategier i en företagsgrupp. Tillsammans förvaltar vi mer än 125 
miljarder kronor på uppdrag av privatpersoner, företag och institutionella investerare. 
Brummer & Partners har kontor i sju länder och huvudkontor i Stockholm. Gruppen har 
cirka 300 anställda. Vår affärsidé är att erbjuda väldiversifierad förvaltning med målet 
att åstadkomma konkurrenskraftig riskjusterad absolut avkastning, oberoende av 
utvecklingen på kapitalmarknaden. 

Brummer Multi-Strategy är en multistrategifond med exponering mot 
singelstrategifonder som förvaltas av Brummer & Partners-gruppen. Dessa hedgefonder 
förvaltas av olika förvaltningsteam som arbetar oberoende av varandra, med olika 
inriktning och har låg inbördes korrelation. Gemensamt för singelstrategifonderna är att 
de alla långsiktigt strävar efter att skapa avkastning oberoende av marknads-
utvecklingen. Målet för Brummer Multi-Strategy är att över tid leverera en 
konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med låg korrelation mot traditionella 
tillgångsslag som aktier och obligationer. 

www.brummer.se  

1 oktober 2021 

https://www.brummer.se/pressbilderoktober2021
http://www.brummer.se/

	PRESSRELATERAT BILDMATERIAL
	Kontaktinformation

