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Handelsbanken Capital Markets styrker sin organisasjon i streben etter å bli 
Nordens ledende investeringsbank. 
 
Per Kumle er rekruttert som sjef for Handelsbanken Capital Markets i Norge. Per 
Kumle har tidligere vært administrende direktør for Storebrand Bank ASA, og som 
konserndirektør for Storebrand ASA gjennomførte han sammenslåingen mellom 
Finansbanken ASA og Storebrand Bank AS. Han har også vært administrerende 
direktør for Citigroup i Norge og leder for Citigroups shippingvirksomhet i Nord-
Europa med plassering i London. 
 
”Rekrutteringen av Per Kumle er et ledd i vår streben etter å være Nordens ledende 
investeringsbank. Med en sterk lokal organisasjon i alle nordiske land er vi på høyde 
med de store internasjonale investeringsbankene,” sier Mikael Ericson, sjef for 
Handelsbanken Capital Markets.  
”Norge er et svært interessant marked i vekst, med mange aktører som spiller en stadig 
større internasjonal rolle. Med vårt økende engasjement i dette markedet forbedrer vi 
ikke bare vår nordiske posisjon, men vi styrker også vårt nordiske og globale tilbud til 
kundene i det norske markedet,” avslutter Mikael Ericson.       
 
Per Kumle tiltrer stillingen 17. april 2007. 
 
For ytterligere informasjon, kontakt: 
Mikael Ericson, sjef Handelsbanken Capital Markets 
Telefon: +46 8 701 43 56, e-post: mier03@handelsbanken.se, 
 
Erik Wikström, kommunikasjonsansvarlig Handelsbanken Capital Markets 
Telefon: +46 8 701 12 70, e-post: erwi03@handelsbanken.se 
 
 
Handelsbanken Capital Markets er Handelsbankens investeringsbank. Investeringsbanken har ansvar for 
Handelsbankens rente-, valuta- og aksjemarkedstransaksjoner, inkludert makro-, aksje-, kreditt- og 
finansiell analyse, corporate finance, debt capital markets samt strukturerte produkter. Over 500 ansatte i 
tre verdensdeler er spesialisert på finansielle løsninger for nordiske behov. Handelsbanken Capital 
Markets er en integrert del av Handelsbanken, som har over 600 kontorer, virksomhet i 20 land, en 
omsetning på 1 581 milliarder SEK og et regnskapsført resultat på 15,7 milliarder SEK i 2005. Antallet 
ansatte er ca. 10 400. 
 


