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Henrik Paulsson ny VD  
för Brummer & Partners 
 
 
Henrik Paulsson utnämns till ny VD för Brummer & Partners AB och efterträder Ola Paulsson som 
lämnar bolaget på egen begäran. Henrik Paulsson har arbetat i gruppen sedan 2010, huvudsakligen 
som VD för B & P Fund Services AB och är sedan 2021 partner i moderbolaget. Ledningen har vidare 
stärkts genom att Johanna Ahlgren anställts som Executive Director & General Counsel.  
 
– Henrik har lång erfarenhet och djup kunskap om vår verksamhet. Han har en kort startsträcka och är 
väl förtrogen med uppgiften, säger Patrik Brummer, styrelseordförande i Brummer & Partners AB och 
Brummer Multi-Strategy AB. 
 
– Jag är glad över att ha fått det här förtroendet och är ödmjuk inför uppdraget, säger Henrik Paulsson.  
 
– Vi tackar Ola för hans betydelsefulla insatser under sina 18 år på Brummer & Partners, både som VD 
och dessförinnan i olika roller inom koncernen, avslutar Patrik Brummer. 
 

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. All förvaltning utgår från riskbedömning. Tillsammans förvaltar 
vi cirka 144 miljarder kronor på uppdrag av privatpersoner, företag och institutionella investerare. 
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Brummer & Partners har kontor i sju länder och huvudkontor i Stockholm. Gruppen har cirka 300 
anställda.  
 
Brummer Multi-Strategy (BMS) investerar i olika singelstrategier inom Brummer & Partners-gruppen 
och har även exklusiva förvaltarmandat. Målet för BMS är att över tid leverera en konkurrenskraftig 
riskjusterad avkastning oavsett marknadsmiljö och därmed vara ett komplement i en portfölj bestående 
av mer riskfyllda tillgångar som aktier och räntor. BMS portfölj består av tusentals positioner som 
övervakas i realtid. Läs mer på brummer.se 

https://www.brummer.se/
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