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Norden i fokus när Swedbank Robur rekryterar  
 
Swedbank Robur har rekryterat de seniora aktieförvaltarna Henrik Nyblom att ansvara för 
den högt rankade tematiska fonden Swedbank Robur Ny Teknik, och Marcus Rylander att 
ansvara för Swedbank Robur Småbolagsfond Norden.  
 

- Rekryteringen av Henrik och Marcus förstärker vår globala aktieförvaltning i allmänhet och 
nordenförvaltning i synnerhet. Deras gedigna erfarenhet, kompetens och investeringsfilosofi 
blir viktiga byggstenar i Swedbanks Roburs strävan mot visionen att bli världsledare i hållbart 
värdeskapande, säger Stefan Sundblom, Head of Equities på Swedbank Robur.  

Henrik Nyblom kommer närmast från Capeview Capital där han ansvarade för nordiska 
investeringar och investeringar i den europeiska TMT-sektorn. Sammantaget har Henrik arbetat 
som förvaltare och analytiker i London sedan år 2000, bland annat för Schroder Investment 
Management.  

Marcus Rylander har under de senaste nio åren arbetat på Handelsbanken Fonder som 
Nordenförvaltare, där den fond han förvaltade, i januari 2019, fick pris som årets bästa Nordenfond 
av Fondmarknaden.se. Marcus har också många års erfarenhet inom Corporate Finance, både från 
Handelsbanken Capital Markets och Swedbank Markets Corporate Finance.  

 
Henrik Nyblom börjar sin nya roll på Swedbank Robur den 2 maj 2019, och Marcus Rylander den 1 
augusti 2019.  
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