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Alma Property Partners tulee Suomeen
Pohjoismainen kiinteistösijoitusyhtiö Alma Property Partners on perustanut toimiston Suomeen ja rekrytoinut
Robert Landtmanin osakkaaksi. Landtmanilla on 15 vuoden kokemus kiinteistö- ja sijoitusmarkkinoista ja hän
vastaa Suomen toiminnoista.
- Uskomme, että Suomessa on lukuisia kiinnostavia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia ja jo perustaessamme Almaa
oli selvää, että Suomen kiinteistösijoitusmarkkina on tärkeä osa sijoitusstrategiaamme. Olemme jo ostaneet
ensimmäisen kiinteistökohteemme Suomessa ja Robert Landtmanin rekrytoinnin myötä pystymme lisäämään
panostuksiamme Suomen kiinteistömarkkinalla. Olen työskennellyt Robertin kanssa aikaisemmin ja olen
vakuuttunut siitä, että hän tulee löytämään kiinnostavia sijoituskohteita rahastollemme sekä auttamaan meitä
toteuttamaan aktiiviseen kiinteistöomistamiseen perustuvaa strategiaamme tehokkaasti, kertoo Simon de
Château, Alma Property Partnersin osakas ja CIO.
Landtman siirtyy Alma Property Partnersiin eQ Varainhoito Oy:stä, jossa hänen vastuulla oli 450 miljoonan euron
kokoinen kiinteistörahasto eQ Hoivakiinteistöt. Vuosina 2010-2014 Robert työskenteli Sveafastigheterilla yhdessä
Simon de Châteaun kanssa. Ennen Sveafastigheteriä Robert työskenteli pääomasijoitussektorilla Lontoossa ja
Helsingissä.
- Olen innoissani liittyessäni Alma Property Partnersin tiimiin ja olen vakuuttunut siitä, että Suomesta löytyy hyviä
sijoitusmahdollisuuksia. Mielestäni Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla on tilaa Alman kaltaiselle
kiinteistösijoittajalle, jolla on mahdollisuus sijoittaa laajasti erityppisiin kiinteistökohteisiin. Tiimi on jo muissa
Pohjoismaissa osoittanut pystyvänsä tekemään hyviä sijoituksia ja haluan jatkaa samaa rataa ja sitä kautta luoda
lisäarvoa Alman sijoittajille, Robert Landtman lisää.
Alma Property Partners kerää pääomia Pohjoismaiseen kiinteistöpääomarahastoonsa Alma Property Partners I AB.
Tavoitteena on kerätä n. 200 miljoonan euron edestä sijoitussitoumuksia. Rahasto on jo tehnyt ensimmäisen
hankintansa Suomessa ostamalla kauppakeskus Ideapark Oulun.
Alma Property Partners
Alma Property Partners on Pohjoismaihin keskittyvä kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön johtoon kuuluvat Simon de Château, Sloan
Wobbeking, Christofer Lundquist, Robert Landtman ja Jacob Annehed. Yhtiön perustajat ovat johtavia kiinteistöalan
ammattilaisia, joilla kaikilla on tausta johtavissa Pohjoismaisissa kiinteistösijoitusyhtiöissä. Yhtiön kulmakiviä ovat aktiivinen
omistaminen sekä sijoittajien ja yhtiön etujen yhtenäistäminen. Johdolla on pitkä ja tuloksellinen kokemus
kiinteistösijoittamisesta ja -hallinnoimisesta Pohjoismaissa. Alma Property Partnersin tavoite on tulla johtavaksi Pohjoismaiseksi
kiinteistösijoitusyhtiöksi ja ulkomaisten sijoittajien ensisijaiseksi sijoituskumppaniksi Pohjoismaissa. Lisätietoja löytyy
osoitteesta: almaproperty.se.

