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Mangold utökar kunderbjudandet genom Kapital- och Pensionsrådgivning
Mangold breddar och fördjupar sitt kunderbjudande genomKapital- och Pensionsrådgivning, för att kunna ge en helhetslösning för
sina kunder. Samtidigt tillsätts Martin Warne somchef för området.
Martin Warne har lång och gedigen erfarenhet inom området och kommer närmast från en tjänst som verkställande
direktör på Exceed VPAB. Martin har under drygt 10 år på Exceed byggt upp ett mycket framgångsrikt företag inom
denna sektor och han ser fram emot att kunna bidra med sin erfarenhet till Mangold. "Jag ser en väldigt stor potential
i att skapa något stort utifrån Mangolds nuvarande plattform. Det finns ett påtagligt behov hos Mangolds kunder av
att få kvalificerad rådgivning kring både kapital och pensioner. Jag hoppas kunna tillgodose detta på ett kvalitativt och
kundorienterat vis, samtidigt som jag förväntar mig att väsentligt bidra till bolagets framtida tillväxt och utveckling"
säger Martin Warne.
"Vi är mycket glada över att ha rekryterat den mycket meriterade medarbetaren Martin Warne. Martin har en mycket
god förmåga att bygga intäkter och att skapa kundnöjdhet. Vi ser med stor förväntan fram emot Martins insatser hos
Mangold och hälsar honom välkommen" säger verkställande direktören Per-Anders Tammerlöv.
Martin Warne tillträder sin tjänst den 1 januari 2015 och kommer då även att ingå i Mangolds ledningsgrupp, som då
utökas med en person.
Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör
OmMangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och
privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom fem affärsområden; i) Aktiehandel, ii) Corporate
Finance, iii) Emissionstjänster, iv) Kapitalförvaltning och v) Market Making. Mangold står under Finansinspektionens
tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på
NASDAQ OMX Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ OMX Stockholm.
Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i
branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på
NASDAQ OMX First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets
Certified Adviser och likviditetsgarant, 08-463 80 00, www.penser.se.
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