April 2022

BMS diversifierar med sektorspecialistteam
inom Healthcare
Read this news in English here.
Brummer & Partners rekryterar Hans Mähler till ett nytt förvaltarmandat, initialt exklusivt för
andelsägare i Brummer Multi-Strategy (BMS).
Mandatet beräknas starta under fjärde kvartalet 2022. Förvaltningen ska vara marknadsneutral och
fokusera på långa/korta aktiepositioner inom hälsa och sjukvård (Healthcare) främst i Europa och USA:
– Healthcare-sektorn är komplex och kännetecknas av såväl hög innovationskraft som volatilitet. Min
bedömning är att möjligheten att ta både långa och korta positioner är avgörande för att lyckas över tid,
säger Hans Mähler som har 22 års erfarenhet från sektorn inom både analys och operationell
verksamhet och som kommer att vara förvaltare.
Kerim Celebi, förvaltare av BMS kommenterar:
– Vi har länge sökt efter marknadsneutrala lång/kort-aktiestrategier inom Healthcare då vi bedömer att
sektorn kommer att ha många vinnare och förlorare under lång tid framöver. Hans Mähler har lång
erfarenhet inom sektorn och goda förutsättningar att över tid generera alfa i många olika
marknadsscenarier. Med mandatet, till en början enbart för BMS räkning, kommer Hans och hans team
att förbättra diversifieringen i vår portfölj ytterligare.
Hans Mähler kommer närmast från Philips som Director Strategy, M&A and Partnerships. Dessförinnan
har han varit sektorchef inom Healthcare på bland andra Nordea och Handelsbanken och har tilldelats
flera utmärkelser. Teamet stärks med Carl Mellerby som analytiker. Carl kommer närmast från en roll
som senior aktieanalytiker på SEB och har dessförinnan arbetat på Nordea
BMS räknar med en initial allokering på runt 2 miljarder SEK till det nya förvaltarmandatet.
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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. All förvaltning utgår från riskbedömning. Tillsammans förvaltar
vi mer än 144 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.
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
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