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Arbetslivserfarenhet 

 

Avanza Bank AB                  2010-Okt 2013 

 

 Vice VD, Chef för affärsområde Bank & Placeringar och medlem av koncernens ledningsgrupp. 

 Affärsansvarig för alla bank-, investerings-, spar- och handels/mäkleriprodukter samt mediadotterbolaget Placera Media. Årets Bank 

2010, Årets Nätmäklare 2011, Årets Produktinnovation 2013. 

 Ansvarig för treasury, koncernens balansräkning, finansiering och likviditet. 

 Strategiskt ledningsarbete inkluderande utvärdering av förvärv och större partnerskap, långsiktig planering och målformulering samt 
att säkerställa innovativ och kostnadseffektiv företagskultur. 

 Styrelseledamot i flertalet dotterbolag samt i Burgundy AB 

 

RAM Rational Asset Management AB    2002 – 2010 

 

 Portföljförvaltare för RAM ONE, en long-short global equity hedge-fond med drygt 500 MUSD under förvaltning. 

 Ansvarig för fundamental aktieanalys och placeringar/positionering inom financial services-, retail- and business services-sektorerna. 

 Diverse marknadsföringsaktiviteter för RAM ONE. 

 Medlem av grundargruppen, Partner från 2006. 
 

Investor Trading AB     1999-2002 

 

 Medlem av tradingteam bestående av tio specialister som handlade aktier, ränteinstrument och valuta. 

 Under tre år förändrade vi en liten tradingoperation till en väsentligt större, intern long-short hedge-fondverksamhet. 

 Specialiserad på fundamental aktieanalys. Kombinationen av djup fundamental analys och effektiv trading var en av nyckelfaktorerna 

bakom absolutavkastning i yppersta världsklass under 1999-2002  
 

Investor AB      1995-1999 

 

 Aktieanalytiker och aktiehandlare med eget riskmandat. 

 Diverse corporate finance projekt inkluderande IPO av Scania, omförhandling av ägaravtal avseende Saab Automobile och strategisk 
utvärdering av Grand Hotel. 

 Ett sexmånaders uppdrag i Hong Kong inom verksamheten för Investor Asia (1998) 

 Sista året ansvarig för analysteamen runt financial services- and flygbolagssektorerna. 
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Styrelseuppdrag 

 

Avanza Bank Holding (publ)     2014- 

 

Bright Sunday AB      2016- 

 Arbetande styrelsemedlem och grundare. Start-up inom utbyggnad av solenergi utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv. 
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Utbildning 

 

Handelshögskolan i Stockholm     1990-1995 

 

 Civilekonom DHS (MSc, BA and Economics). 

 Dubbel ämnesinriktning: Ekonomisk Analys och Styrning samt Finansiell Ekonomi 

 Utbytestermin (1994) på MBA-programmet vid Wharton School, University of Pennsylvania. 
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Språk 

 

 Flytande i svenska och engelska. Goda tyskakunskaper, grundläggande ryskakunskaper. 

 MS Office, flertalet etablerade finansmarknadssystem (inkluderande Bloomberg, Reuters). 
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