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Brummer Multi-Strategy diversifierar ytterligare
med två nya hedgefonder
Brummer & Partners går in som delägare i två nya hedgefonder med fokus på
långa och korta aktiepositioner inom specifika sektorer. Kersley Street Capital
lanserar den 1 september en fond fokuserad på den finansiella sektorn och
Pantechnicon Advisors avser att lansera en fond fokuserad på den industriella
sektorn den 1 oktober. Brummer Multi-Strategy investerar från start och
bedömer dels att de två marknadsneutrala fonderna passar väl med fondens
investeringsmål, dels att specialister inom komplexa och ibland
underanalyserade sektorer skapar möjligheter för marknadsoberoende risk
och avkastning.
Kersley Financials Fund, grundad av Martin Deurell (CIO) och Gary Lee, tar korta
och långa aktiepositioner inom den finansiella sektorn, främst i Europa.
Investeringshorisonten förväntas vara 6-18 månader och målet är att generera avkastning
utan samvariation med aktiemarknaderna. Martin Deurell, med 20 års erfarenhet inom
portföljförvaltning, var medgrundare av fonden Abaco Financials Fund där han arbetade
tillsammans med försäkringsspecialisten Gary Lee.
”Den omfattande regleringen av finanssektorn har nått sin “peak” och vi bedömer att
sektorn är under snabb förändring. Många nystartade utmanare kommer att växa vilket
skapar goda möjligheter för alfa. Vi är stolta över att bli en del av Brummer & Partners och
inspireras av vårt gemensamma mål att generera konkurrenskraftig riskjusterad avkastning
genom alfa”, kommenterar Martin Deurell.
Pantechnicon Fund är en marknadsneutral hedgefond fokuserad på den industriella
sektorn globalt. Grundarna Daniel Johansson (CIO) och Gustaf Lindskog står för
fundamental analys med fokus på förändring av globala värdekedjor inom sektorn. De har
vardera över 20 års erfarenhet inom marknadsneutral aktieförvaltning.
”Då pandemin har förstärkt förändringstakten inom många sektorer ser vi en stor potential
för både Kersley och Pantechnicon. Båda har lång erfarenhet inom respektive sektor och
goda förutsättningar att generera konkurrenskraftig riskjusterad avkastning till vår
portfölj”, kommenterar Patrik Brummer, Styrelseordförande i Brummer &
Partners och Portföljförvaltare i Brummer Multi-Strategy.
Brummer Multi-Strategy investerar cirka 250 miljoner dollar i Kersley Financials Fund den
1 september. Pantechnicon inväntar slutgodkännande från tillsynsmyndigheten och räknar
med lansering den 1 oktober, då med lika stor allokering från Brummer Multi-Strategy.
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----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
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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