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Alma Property Partners öppnar kontor i Finland
Alma Property Partners, den nordiska fastighetsinvesteraren, har anställt Robert Landtman och öppnar ett
kontor i Finland. Landtman, som har 15 års av erfarenhet från fastighets- och investeringsmarknaden, är Partner
på Alma och leder det nyetablerade finska kontoret.
- Vi ser intressanta fastighetsinvesteringsmöjligheter i Finland och det var klart redan från start att Finland skulle
utgöra en viktig del av Almas investeringsstrategi. Vi har redan genomfört vårt första finska förvärv. Genom att
anställa Robert kommer vi att öka vår lokala närvaro på en av våra kärnmarknader. Robert och jag har tidigare
arbetat tillsammans och jag är övertygad om att han kommer att kunna utveckla nya affärsmöjligheter samt hjälpa
oss fullfölja vår strategi som baserar sig på aktivt ägande och förvaltning, säger Simon de Château på Alma
Property Partners.
Landtman kommer närmast från eQ Asset Management där han ansvarade för eQ Vårdfastigheter, en
fastighetsfond med 450 miljoner euro i investerat kapital. Under 2010-2014 arbetade Robert tillsammans med
Simon de Château på Sveafastigheter och var en del av det finska investeringsteamet. Före Sveafastigheter
arbetade han i London och Helsingfors inom riskkapitalbranschen.
- Det är med stor entusiasm som jag börjar på Alma Property Partners. Jag ser fram emot att förverkliga de
intressanta investeringsmöjligheter som finns på den finska marknaden. Jag ser att det finns utrymme på
marknaden för en fastighetsinvesterare som Alma. Teamet har redan bevisat sin förmåga att genomföra goda
affärer i rådande marknadsläge och jag ser fram emot att fortsätta på samma bana och på så sätt skapa mervärde
för Almas investerare, tillägger Robert Landtman.
Alma Property Partners arbetar för närvarande med kapitalanskaffning för sin fastighetsfond med en pan-nordisk
opportunistisk strategi. Målsättningen är att inhämta ca två miljarder kronor (ca 200 miljoner euro) i
kapitalförbindelser för ytterligare förvärv. Fonden, Alma Property Partners I AB, har redan gjort sitt första finska
förvärv genom köpet av Ideapark Oulu, ett 30 000 kvm stort köpcentrum.
Om Alma Property Partners
Alma Property Partners är ett fastighetsinvesteringsbolag fokuserat på investeringar i Norden. Ledningsgruppen utgörs av
Simon de Château, Sloan Wobbeking, Christofer Lundquist, Robert Landtman och Jacob Annehed. Bolaget grundades av
personer från ledande befattningar på nordiska fastighetsinvesteringsbolag och är byggt kring principerna aktivt ägande och
stark intressegemenskap med investerarna. Teamet har omfattande erfarenhet av investeringar, utveckling och förvaltning på
den nordiska fastighetsmarknaden. Alma Property Partners har som målsättning att bli den ledande nordiska
fastighetsfondförvaltaren och prioriterad samarbetspartner för institutionella investerare som söker exponering mot den
nordiska fastighetsmarknaden. För mer information, vänligen besök www.almaproperty.se.

