
 

 

  

 Stockholm den 22 november 2021 

Brummer Multi-Strategy välkomnar Henrik Nyblom  
Brummer & Partners rekryterar tech-förvaltaren Henrik Nyblom till ett 
förvaltarmandat, initialt exklusivt för andelsägare i Brummer Multi-Strategy (BMS).  

Henrik Nyblom har 25 års erfarenhet som analytiker och förvaltare inom tekniksektorn. De senaste 
åren har han förvaltat en av Europas största tech-fonder Swedbank Robur Ny Teknik och belönats 
med flertalet priser för sin förvaltning.  

Det nya mandatet beräknas starta under våren 2022. Förvaltningen ska vara marknadsneutral och 
fokusera på långa/korta aktiepositioner i teknikbolag främst i Norden och Europa: 

– Tech-sektorn är full av vinnare, men även förlorare. Den har fått ordentlig skjuts av accelererade 
trender och de närmaste åren kommer agnarna att sållas från vetet. Jag ser fram emot att ha en större 
verktygslåda och kunna dra nytta av hela min analys, kommenterar Henrik Nyblom och fortsätter: 

–  Brummer & Partners är en attraktiv hemvist för det jag vill göra, inte minst genom infrastrukturen 
som gör att jag och mitt blivande team kan komma igång snabbt och fokusera fullt ut på förvaltningen, 
det ska bli kul.  

Kerim Celebi, förvaltare av BMS kommenterar:     

– Vi bedömer att den nordiska/europeiska tech-sektorn kommer att ha många vinnare och förlorare 
under lång tid framöver. Henrik Nyblom har gedigen erfarenhet inom sin sektor och goda 
förutsättningar att över tid generera alfa i många olika marknadsscenarier. Med sitt mandat, till en 
början enbart för BMS räkning, kommer Henrik förbättra diversifieringen i vår portfölj ytterligare, 
kommenterar Kerim Celebi, förvaltare av BMS. 

BMS räknar med en initial allokering på drygt 1,5 miljarder SEK till det nya förvaltningsmandatet. 
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Brummer & Partners, som i år firar 25 år, förvaltar 128 mdr SEK*. Förvaltningen kretsar kring 
BMS med ambition att generera god riskjusterad avkastning oavsett marknadsmiljö. Detta 
förutsätter en välbalanserad portfölj av kompletterande strategier som kan prestera väl i många 
olika marknadsscenarier. Portföljen ses över dagligen och allokeras månatligen. Vidare utvärderas 
potentiella nya strategier löpande. Föränderliga kapitalmarknader medför att behovet av 
förändring i portföljen varierar över tid och under det senaste året har några fonder avvecklats och 
nya team har anslutit.  
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* Per 31 oktober 2021. 
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