Stockholm 2012-03-09

Affärsmannen Orvar Pantzar ny delägare i Investerum
Holding AB
Orvar Pantzar har köpt 30% av aktierna i Investerum Holding AB och tar samtidigt
plats i holdingbolaget och i dotterbolaget Investerum AB’s respektive styrelser. Orvar
Pantzar är största ägaren i OEM International AB som är noterat på NASDAQ-OMX
Stockholm Small Cap och ett av Europas ledande teknikhandelsföretag, specialiserade
på komponenter och system för industrin. Orvar Pantzar är även största ägare i NGS
Group AB som är noterat på NGM Equity och är inriktat mot bemannings- och
konsultföretag.
−Orvar Pantzars bakgrund som entreprenör, företagsbyggare och förvaltare av tillgångar
tillför viktig kunskap och jag är övertygad om att Orvar Pantzar, med sin erfarenhet av att
utveckla företag, starkt kommer att bidra till att vi når vår vision: att Investerum AB inom fem
år ska vara ett väl etablerat kapitalförvaltningsbolag inom den finansiella sektorn i Sverige,
säger Investerum AB’s styrelseordförande Roland Dahlman Sr.
Även Investerum AB’s VD, Ulf Mossegård investerar i 10% av aktierna i bolaget.
−Ulf Mossegård som tillträtt som VD har på kort tid bidragit till en positiv utveckling för
företaget. Ulf Mossegård har ett gediget branschkunnande och har bland annat haft ledande
befattningar inom SEB Private Banking, säger Roland Dahlman Sr.
−Kompetensen har höjts ytterligare genom att vi rekryterat Göran Westin som chef för
investeringsrådgivning. Göran Westin har lång erfarenhet av finanssektorn och kommer
närmast från SEB där han arbetat som konceptansvarig för kapitalrådgivning i Sverige.
Investerum Holding AB är del av en svensk finansgrupp inriktad på finansiell rådgivning,
kapitalförvaltning och försäkringsförmedling. I gruppen ingår också Investerum AB som är
ett av Finansinspektionen godkänt och registrerat värdepappersbolag samt
försäkringsförmedlarbolag, liksom Investerum Pension KB som är ett av Finansinspektionen
godkänt och registrerat försäkringsförmedlarbolag.
För ytterligare information:
Styrelseordförande Investerum AB, Roland Dahlman Sr, 08-611 90 22, r.dahlman@dab.se.
VD Investerum AB, Ulf Mossegård, 0760-160261, mossegard@investerum.se

