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Northern Trust utser Bo Thulin till landschef för Norden 

 

STOCKHOLM, 9 november 2015 - Northern Trust (Nasdaq: NTRS) meddelade idag att man 

har anställt Bo Thulin att leda den nordiska verksamheten. 

 

Med bas i Stockholm ansvarar Thulin nu för tillväxt och utveckling av Northern Trusts asset 

servicing och kapitalförvaltningsverksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Han 

kommer att rapportera till Penelope Biggs, chef för Institutional Investor Group i Europa, 

Mellanöstern och Afrika (EMEA) hos Northern Trust. 

 

Thulin kommer närmast från JP Morgan där han senast var chef för bankens Investor Services i 

Sverige och Norge. Under sin mer än 30 år långa karriär har han haft flera ledande befattningar 

inom försäljning, relationship management och produktutveckling. Han har en MBA från 

Uppsala Universitet. 

 

"Vi är glada över att utse Bo att leda vårt nordiska kontor," säger Biggs. "Hans erfarenhet och 

djupa kunskap om den nordiska marknaden kommer att vara avgörande för att säkerställa att vi 

förblir väl positionerade och kan fortsätta leverera förstklassig asset servicing och 
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kapitalförvaltningslösningar för att möta våra nordiska kunders unika behov," säger Biggs. 

"Sedan öppnandet av vårt Stockholmskontor under 2009 har vi sett en 60 procentig ökning av 

kundtillgångar i depåer och en 400 procents ökning av förvaltat kapital. Under Bos ledning 

kommer vi att fortsätta denna utveckling och arbeta med våra kunder för att leverera 

skräddarsydda lösningar som uppfyller deras behov." 

 

Northern Trust har erbjudit innovativa och avancerade lösningar för asset servicing till 

institutionella investerare i hela regionen i nära 20 år. Under 2010 meddelades att man också 

skulle erbjuda kapitalförvaltningslösningar direkt från Stockholmskontoret till kunder i regionen. 

Kontoret arbetar för närvarande med 30 procent av de 30 främsta nordiska pensionsfonderna och 

pensionsbolagen. 

 

"Northern Trust samarbetar med några av de mest sofistikerade institutionella fonderna och 

förvaltarna i Norden och vi förstår deras unika behov - såsom verktyg som stödjer deras förmåga 

att ha kontroll och styrning över investeringar samt hjälp att möta nya regelverk," säger Thulin.  

"Jag är glad att ansluta mig till Northern Trust vid denna tidpunkt och ser fram emot att med vår 

globala kunskap och lokala insikter stötta våra kunder i hela Norden." 

 

Om Northern Trust 

Northern Trust Corporation (Nasdaq:NTRS) är en ledande leverantör av investment 

management, asset servicing, banklösningar och förvaltningstjänster för företag, institutioner och 

förmögna individer världen över. Northern Trust grundades i Chicago 1889 och har kontor i 19 

amerikanska delstater och Washington DC samt 20 internationella kontor i Nordamerika, 

Europa, Mellanöstern och Asien. Per den 30 september 2015 hade Northern Trust USD 6000 

miljarder i depåer och USD 887 miljarder i förvaltat kapital. I mer än 125 år har Northern Trust 

ansetts som branschledande i att kombinera exceptionell service och expertis med innovativa 

produkter och teknologi. Besök northerntrust.com eller följ oss på Twitter @NorthernTrust. 

 

Northern Trust Corporations Head Office: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 

USA, Incorporated with limited liability in the US. Global rättslig information finns på 

http://www.northerntrust.com/disclosures. 


