Aksje- og kredittanalyse
Med over 30 analytikere
som dekker mer enn 200
selskaper har Pareto Securities
Norges største analyseteam.
Analytikerne har dybdekunnskap
om sektorene de dekker og
bidrar gjennom investeringscase
til aktivitet både i corporate
finance-avdelingen og på
meglerbordene. Pareto Securities
dekker alle sektorer på Oslo
Børs, samt en rekke globale
selskaper. Som analytiker i
Pareto Securities blir man raskt
en del av et faglig sterkt og
dynamisk team, og man deltar
i spennende prosjekter fra dag
én. Analyseavdelingen fungerer
også som et springbrett til arbeid
i andre avdelinger.

Corporate finance
Pareto Securities’ corporate
finance-team er en ledende
aktør innen børsnoteringer,
aksjeemisjoner og M&Arådgivning (fusjoner og oppkjøp)
i det norske markedet. Pareto
Securities er også Norges
fremste tilrettelegger av
selskapsobligasjoner, med en
markedsandel nær 50 % de
siste årene. Teamet består av
mer enn 100 kunnskapsrike
personer med lang erfaring fra
industri, konsulentvirksomhet
og kapitalmarkedet.

www.kursiv.no

Aksje- og obligasjonsmegling
Pareto Securities har en
ledende posisjon i det norske
aksjemarkedet, og er en
dominerende aktør i det nordiske
«high yield»-markedet. Det
er ca. 100 meglere plassert i
Oslo, Stavanger, Trondheim,
Stockholm, Malmø, Helsinki,
København, New York,
London og Singapore. Andelen
internasjonale kunder er høy,
og investorer utenfor Norden
stod i 2015 for mer enn
50 % av etterspørselen i våre
obligasjonslån og over ca. 65 %
i våre aksjeemisjoner.

Project finance
Pareto Securities’ project
finance team er Norges
ledende aktør innen kapitalinnhenting og forvaltning
av investeringsselskaper
innen eiendom, shipping og
offshore. Porteføljen hadde
samlet porteføljeverdi på over
45 milliarder kroner i 2015.
project finance-teamet består
av mer enn 70 personer
med et omfattende klient- og
investornettverk i inn- og utland.

Vil du bli en del
av vårt team?
Vi ser etter kandidater som
>	er analytisk og kommersielt
anlagt
> har gode akademiske resultater
> har høy etisk standard
> er selvstendige og initiativrike
>	har evne til å samarbeide
effektivt
>	har gode kommunikasjonsevner
på norsk og engelsk
> har stor arbeidskapasitet

Søknad sendes til
career@paretosec.com
Eller per post til
Pareto Securities AS
v/Anette Markhus
Postboks 1411 Vika
0115 Oslo
Søknaden bør inneholde
>	Søknadsbrev (maks en
A4 side)
>	CV (med e-post og
telefonnummer)
>	Vitnemål fra og med
videregående skole
>	Eventuelle attester
Se også www.paretosec.com

Jobbe i Pareto
Securities?

Hvem er vi?

Pareto Securities er et verdipapirforetak i Paretogruppen. Selskapet er en av Norges ledende
aktører innen aksje- og obligasjonsmegling,
prosjektfinansiering og finansiell rådgivning. I 2015
hadde Pareto Securities driftsinntekter på mer enn
NOK 1,5 mrd. Det er ca. 360 ansatte i selskapet.
Hovedkontoret vårt ligger i Oslo, men vi har også
kontorer i Stavanger, Trondheim, Stockholm, Malmø,
Helsinki, København, London, Aberdeen, Paris,
New York, Houston, Singapore og Perth. Selskapets
internasjonale tilstedeværelse gir muligheter til å
arbeide utenlands i kortere eller lengre perioder.

Pareto Securities’
virksomhetsområder
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#1 Corporate bond manager

Pareto Securities er en fleksibel organisasjon som
legger stor vekt på personlig og faglig utvikling.
Målsettingen er å la våre nyansatte få mye ansvar
så raskt som mulig. Selskapets medarbeidere er
kunnskapsrike, engasjerte og kreative, og vårt arbeid
verdsettes av et stort internasjonalt industri- og
investormiljø. Pareto Securities kobler risikovillig
kapital og kapitalintensive prosjekter som trenger
finansiering. På denne måten bidrar vi til utvikling
av nordisk næringsliv. Innen næringer som energi,
oljeservice, shipping og sjømat bistår Pareto
Securities foretak fra hele verden med å reise kapital.
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Unmatched large transacon manager
Largest Nordic HY bond issues, 2010-H1 16 (USDm)
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