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De heer Ullmann is geboren en getogen in het Verenigd
Koninkrijk, waar hij in 1981 aan het Queens’ College
(Cambridge)
afstudeerde
in
Geschiedenis
en
Economische Geschiedenis. Vervolgens begon hij zijn
internationale bancaire loopbaan bij Lloyds Bank
International, met standplaatsen in Brazilië, Londen,
Spanje, Nederland en Frankrijk. Gedurende zijn tijd in
London diende hij bij het oudste regiment in het Britse
leger, the Honourable Artillery Company, gericht op het
uitvoeren van ISAR taken. Hij verliet de bank in 1991 en
werd CFO bij Allseas S.A., één van ’s werelds grootste
bedrijven in de olie en gas offshore-dienstverlening.
In 1993 startte Peter Ullmann als managing director van AIOC Inc., een
Amerikaanse handelsonderneming in metalen, met ook aanzienlijke bancaire
belangen. Van 1993 tot en met 1996 was hij hoofd van de activiteiten van AIOC in
het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (met 11 kantoren in Rusland, Oekraïne,
Kazachstan en Oezbekistan).
Van 1997 tot 2011 was Peter Ullmann werkzaam bij achtereenvolgens MeesPierson,
Fortis Bank en ABN AMRO, waar hij opklom tot hoofd van de afdeling internationaal
risicomanagement – met als aandachtsgebieden: energie, grondstoffen, transport,
clearance & custody en de financiering van diamanten. Alle aspecten (krediet,
markt, operationeel, reputatie en juridisch) van risico werden binnen deze
afdeling beheerd. Peter was voorzitter van de landenrisicocommissie van de bank
en vicevoorzitter van de centrale kredietcommissie, de hoogste sanctionerende
autoriteit binnen de bank. Daarnaast functioneerde hij tussen 2005 en 2009 als
voorzitter van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Fortis Bank Polen.
In 2011 trad Peter toe tot The Pensions Regulator, de door de Britse regering
ingestelde toezichthouder op de pensioenbranche, als Directeur Risk & Finance,
waar hij verantwoordelijk was voor het strategische en operationeel risicobeheer,
het vergaren van inlichtingen, en voor financiën en boekhouding. Hij verliet The
Pensions Regulator om in april 2014 zijn huidige functie bij Amsterdam Trade Bank
te aanvaarden.
Peter is getrouwd met de in Utrecht geboren Tjadine. Zij hebben samen een
dochter van 7, Meghan, en een zoon van 5, Hugo. Hij geniet vooral van sport ( met
name cricket en rugby), klassieke muziek, en de geneugten van het gezinsleven.

