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Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position 
inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med mer än 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North 
Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer på catella.se. 
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Marcus Andersson till Catellas fonder 

Marcus Andersson är utsedd till ny chef för Mid Office på Catellas 
fondförvaltning. Marcus har en gedigen bakgrund inom bank och finans och 
kommer närmast från rollen som chef för Middle Office på Nordnet Bank.  
    
”Vi är glada och stolta över att kunna annonsera Marcus Andersson som ny chef för Mid Office 
på Catella. Catella har en hög ambitionsnivå när det gäller fondförvaltning och Marcus kommer 
med sin gedigna bakgrund inom Back-, Middle- och Front Office att komplettera det befintliga 
teamet på ett mycket bra sätt”, säger Erik Kjellgren, ansvarig för den svenska fondverksamheten. 
 
”Catella har vuxit kraftigt inom fondförvaltning under de senaste åren och vi förstärker nu teamet 
ytterligare för att kunna utveckla affären vidare. Denna rekrytering lägger grunden för ett nytt 
Mid Office som kommer att brytas ut från dagens Business Support. Behovet av support kring 
förvaltningen blir allt viktigare, exempelvis ställs allt högre krav på rapportering såväl till 
myndigheter som till kunder. Vi har en hög ambitionsnivå inom hela vår verksamhet och då är ett 
starkt Mid Office helt centralt”, säger Erik Kjellgren. 
 
Marcus Andersson tillträder tjänsten den 1 september 2016. Marcus har lång erfarenhet från 
förvaltning, värdering och finansiell riskanalys och kommer närmast från rollen som chef för 
Middle Office på Nordnet Bank. Under perioden 2006-2012 har han jobbat med allt från 
fondadministration och fondanalys till förvaltning av multistrategifonder på Swedbank Robur, för 
att under 2013 bli ansvarig för att bygga upp ett Middle Office på Nordnet Bank.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  Presskontakt: 
Erik Kjellgren Ann Charlotte Svensson  
Chef för den svenska fondverksamheten Kommunikationschef 
08 -614 25 12, 070-314 40 35 08-463 32 55, 072-510 11 61 
erik.kjellgren@catella.se anncharlotte.svensson@catella.se  
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