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Brummer & Partners utnämner Citi till förvaringsinstitut och prime broker 

Citi lanserar förvaringsinstitut för svenska fonder 
 
 
Stockholm, London- Citi har tilldelats mandat från Brummer & Partners att vara 
förvaringsinstitut och prime broker för dess senaste fond Carve.  
 
"Vi är mycket nöjda över att anlita Citi för vår nya fond Carve ", säger Peter Thelin, VD och 
portföljförvaltare för Carve Capital. "Citis lokala närvaro, egna globala nätverk av sub-custodians 
och förmåga att erbjuda en prime brokeragemodell med mer än en prime broker för samma fond, 
vilket nu ger svenska fonder samma möjligheter som europeiska, har varit avgörande för vårt 
beslut." 
 
Citi har nu lanserat ett erbjudande i Sverige för förvaringsinstituts- och prime brokerage-tjänster. 
Utöver att granska de banker och andra motparter som tillhandahåller tjänster åt den fond som 
valt Citi, ansvarar Citi även för förvaring av fondens egendom, daglig automatiserad övervakning 
av placeringsinriktning och regelefterlevnad. 
 
Citi har haft kontor  i Sverige sedan 1976 och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och 
produkter för framförallt företag och institutioner med en betydande internationell närvaro. 
   
"Det är glädjande för oss att kunna vara förvaringsinstitut för svenska fonder," säger Sanjiv 
Sawhney, chef Securities och Funds Services på Citi i Europa, Mellanöstern och Afrika.  "Vårt 
nya erbjudande i kombination med att ha tilldelats mandat från ett av Europas mest 
välrenommerade fondbolag, gör att vår närvaro i denna växande och spännande marknad stärks 
ytterligare. Vårt globala nätverk är unikt på den svenska marknaden.”  
 
Citis fokus på innovation, service och pålitlighet i kombination med det globala 
distributionsnätverket som sträcker sig över städer som Hong Kong, London, New York, 
Singapore, Sydney, San Francisco och Tokyo gör Citi till en av världens främsta aktörer inom 
prime brokerage. 
 
"Vi är mycket glada över att bli prime broker för Carve," säger Mark Harrison, chef Prime Finance 
på Citi i Europa. "Genom att förena vårt svenska förvaringsinstitut med våra globala Prime 
Finance-tjänster har vi skapat en attraktiv och integrerad tjänst som möjliggör för svenska fonder 
att  tillgodogöra sig Citis Multi Prime Brokerage-modell.” 
 
Citi OpenInvestor är Citis lösning för dagens diversifierade investerare. Citi OpenInvestor 
kombinerar specialistkompetens och tekniska lösningar med Citis globala nätverk. Syftet är att 
hjälpa investerare att nå sina mål över tillgångsslag, strategier och geografiska områden. Citi 
OpenInvestor ger investerare som asset managers, hedegefonder och wealth managers 
individuellt anpassade lösningar för  bl.a. middle office, custody och administration. Mer 
information finns på: openinvestor.transactionservices.citi.com. 
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Om Citi 
Citi, the leading global financial services company, has approximately 200 million customer accounts 
and does business in more than 160 countries and jurisdictions. Citi provides consumers, 
corporations, governments and institutions with a broad range of financial products and services, 
including consumer banking and credit, corporate and investment banking, securities brokerage, 
transaction services, and wealth management.  
 Additional information may be found at| Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: 
http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi  

 
Om Citi Transaction Services 
Citi Transaction Services, a division of Citi’s Institutional Clients Group, offers integrated cash 
management, trade, and securities and fund services to multinational corporations, financial 
institutions and public sector organizations around the world. With a network that spans more than 95 
countries, Citi’s Transaction Services supports over 65,000 clients. As of the third quarter of 2012, it 
held on average $415 billion in liability balances and $12.8 trillion in assets under custody. 
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