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East Capital Group stärker fokus på institutioner 
 

Genom fyra nyrekryteringar till Investor Relations-teamet utökar nu East Capital 
Group närvaron på flera marknader, däribland Norden, och stärker samtidigt sitt 
fokus på institutionella kunder. 

 
Nikodemus Dahlgren tillträdde tidigare i år som Head of Investor Relations, och har sedan dess 
lett ett arbete med att utveckla teamet med målsättningen att öka East Capital Groups fokus på 
såväl svenska som internationella institutioner. Senaste tillskotten är de seniora rekryteringarna 
Hanna Persson från IPM och Daniel Bergman från Öhman Fonder. 
 
”Vi märker ett ökat intresse från institutionerna och är mycket glada över att få välkomna 
Hanna och Daniel till vårt team. Med stort engagemang, driv och lång erfarenhet kommer de 
att bidra till att accelerera vårt fokus på den institutionella affären,” säger Nikodemus 
Dahlgren, Head of Investor Relations på East Capital Group. 
 
Daniel Bergman tillträdde den 20 september rollen som Senior Client Relationship Manager med 
fokus på institutioner i Sverige. Daniel kommer närmast från Öhman Fonder där han har arbetat 
inom institutional sales och har tidigare en bakgrund som analytiker på JP Morgan och Nordea. 
 
Hanna Persson, med en lång bakgrund från kapitalförvaltning, tillträdde rollen som Senior Client 
Relationship Manager tidigare i september och kommer främst arbeta med institutionella kunder 
i Storbritannien, Nederländerna och USA samt investment consultants globalt. Hon kommer 
senast från IPM där hon var Senior Director och Head of Consultant and Investor Relations. 
Hanna har även tidigare erfarenhet från Mercer Investment Consulting. 
 
Tidigare i år har även Massimo Grassotti and Marcus Rågmark anslutit sig till East Capital 
Group. Massimo arbetar främst med institutioner i Italien, Frankrike, Luxemburg samt Schweiz. 
Marcus, senast på den globala analysfirman Third Bridge Group, arbetar fokuserat med 
koncernens institutionella kunder i Danmark samt Finland. 
 

Förstärkningarna inom Investor Relations är en del av ett större förändringsarbete inom East 
Capital Group som leds av VD Per Elcar. 
 
”Förstärkningarna inom Investor Relations är en nyckelkomponent i vårt övergripande 
förändringsarbete där vi bland annat ökar fokus på institutioner och breddar vårt 
produktutbud. Ett exempel är Espiria, där vi inom kort kommer att rulla ut nya spännande 
produkter som vi är övertygade om kommer attrahera ledande institutioner både i Norden och 
internationellt,” säger Per Elcar, VD på East Capital Group. 
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Om East Capital Group 
East Capital Group är en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och 
specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter inom ett tydligt 
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ESG-ramverk. East Capital Group grundades i Sverige 1997 och förvaltar 51,5 miljarder kronor 
för en internationell investerarbas bestående av institutionella investerare, företag och 
privatpersoner. Huvudverksamheterna utgörs av kapitalförvaltaren East Capital som investerar i 
tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate som förvaltar investeringar i 
kommersiella fastigheter, Espiria som bedriver global förvaltning av aktier och räntor, samt 
Adrigo som förvaltar hedgefonder med fokus på absolut avkastning. East Capital Group äger 49% 
i det svenska fondbolaget Cicero Fonder, samt en ansenlig del av det börsnoterade 
fastighetsbolaget Eastnine (OM:EAST), som äger, utvecklar och förvaltar hållbara och 
förstklassiga kontorslokaler i Baltikum. 
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