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Nya partners i Brummer & Partners
Brummer Multi-Strategy växer globalt och gruppen stärker partnerskapet
med fyra nya delägare: Jonas Börjesson, Carl-Johan Brodowsky, Markus
Wiklund och Henrik Paulsson. Två partners lämnar: Kent Janér och Per
Josefsson.
Patrik Brummer: ”Vår uppgift är och kommer alltid att vara, att generera god riskjusterad
avkastning över tid. Förvaltningen kretsar kring Brummer Multi-Strategy som vi ständigt
förädlar, vilket också ökar komplexiteten. Jag är därför glad att välkomna fyra nya
delägare.”
INVESTERARRELATIONER
Efterfrågan på okorrelerad avkastning ökar. Brummer & Partners stärker resurserna för att
vårda och växa sin kundbas. Jonas Börjesson och Carl-Johan Brodowsky får delat ansvar
för globala investerarrelationer. Jonas Börjesson, med bakgrund från bl.a. Morgan Stanley
kom till Brummer & Partners 2008 och har varit chef för Investor Relations sedan 2012.
Carl-Johan Brodowsky kommer tillbaka till Brummer & Partners efter fyra år på Keel
Capital. Med en organisation på 30 medarbetare i Stockholm och London ska de öka
genomslaget hos investerare som bedömer avkastning utifrån risk och ansvarsfullhet och
som söker diversifiering i sina portföljer.
AFFÄRSUTVECKLING
Brummer Multi-Strategy (BMS) investerar i och analyserar i dagsläget nio underliggande
hedgefondstrategier. Det innebär över 4 000 positioner på fler än 300 marknader. Bakom
infrastruktur och daglig drift står nyckelpersonerna Markus Wiklund och Henrik Paulsson.
Markus Wiklund, vice VD för BMS, har varit på firman sedan 1997. I olika befattningar har
han ansvarat för riskanalys och portföljkonstruktion. Henrik Paulsson kom till Brummer &
Partners från Nasdaq OMX 2010. Han är VD för B & P Fund Services och ansvarar för att
utveckla hedgefondgruppens totala infrastruktur genom 90 medarbetare.
Patrik Brummer: ”Vi tackar också våra två avgående partners Kent Janér och Per Josefsson
som under många år givit värdefulla bidrag till Brummer & Partners. De är inte längre lika
aktiva i kärnaffären och skiftet är naturligt.”
BRUMMER MULTI-STRATEGY
Med fokus på att förädla BMS adderas också nya fonder. I höst planeras lansering av två
sektorspecifika lång-kort aktiestrategier. Fonderna befinner sig för närvarande i
tillståndsprocess.
PRESSRELATERAT BILDMATERIAL
Pressrelaterat bildmaterial kan laddas ned här
KONTAKTINFORMATION
För investerarrelaterade frågor, vänligen kontakta Investor Relations på +46 8 566 214 80
eller info@brummer.se
För mediarelaterade frågor, vänligen kontakta Johanna Hoffstedt på +46 73 987 43 11 eller
johanna.hoffstedt@brummer.se.

OM BRUMMER & PARTNERS
Brummer & Partners är en ledande europeisk hedgefondförvaltare som samlar förvaltare
med olika förvaltningsstrategier i en företagsgrupp. Tillsammans förvaltar vi mer än 100
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
marknadsutvecklingen. 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
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