
 
 

 

 
 

 

Pressmeddelande 2 februari 2021 
 

A. Ahlström Kiinteistöt Oy som delägare i Avain Yhtiöt 

 

Ahlström Capitals dotterbolag A. Ahlström Kiinteistöt Oy har den 2 februari 2021 förvärvat ca 25 % av 
Avain Yhtiöt. Bolagets nuvarande ägare behåller återstående andel av bolaget.  

Ahlström Capital är ett familjeägt investeringsbolag som investerar i industriföretag, fastigheter och 
skog. A. Ahlström Kiinteistöt administrerar bolagets fastighets- och skogsinnehav.  

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:s VD Peter Ahlström kommenterar: ”Som en långsiktig investerare ser vi att 
vi kan komplettera och diversifiera vår fastighetsportfölj, som för närvarande består av affärslokaler 
och skogsinvesteringar, med bostäder. Avain Yhtiöt har kunnat påvisa att deras under 10 år utvecklade   
affärsmodell kan producera bostäder kostnadseffektivt. Vi är glada över att kunna delta i utvecklingen 
av företaget tillsammans i framtiden. ” 

Avain Yhtiöt är en finsk koncern, som specialiserar sig på att bygga och äga bostäder samt att erbjuda 
tjänster för bostäder, byggnader, byggnation och renovering. Avain Yhtiöt äger mer än 9 000 bostäder 
och har mer än 1 000 bostäder under uppbyggnad. 

"En förstärkning av balansräkningen möjliggör en fortsättning av Avain Yhtiöts strategi, att öka 
produktionsvolymen för nya bostäder och underlättar tillgången till finansiering och markförvärv", 
säger Perttu Liukku, VD för Avain Yhtiöt. 

 

Kontakter och ytterligare information : 

Perttu Liukku, VD , Avain Yhtiöt Oy, t. 050 661 69 

Peter Ahlström, VD, A. Ahlström Kiinteistöt Oy, t. 050 518 3698 

 

A. Ahlström Kiinteistöt Oy administrerar Ahlström Capitals fastighets- och skogsinnehav, inkl. historiska 
bruksområden i Noormarkku och Kauttua. Det totala värdet av dessa investeringar är ca 300 miljoner euro. A. 
Ahlström Kiinteistöt Oy söker aktivt efter nya investeringsmål med möjlighet att skapa värde genom aktivt 
ägande och fastighetsutvecklings- och konverteringsprojekt. Företaget investerar i centrala platser i 
huvudstadsregionen, Tammerfors och Åbo.  

Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag med en historia på 170 år. Vi är ett familjeägt 
investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att investera i börsbolag, onoterade bolag 
samt i fastigheter. År 2019 var den årliga omsättningen i våra portföljbolag ca 5 miljarder EUR och bolagen hade 
ca 15 500 anställda i 29 länder. I Ahlström Capitals portfölj ingår betydande innehav i de börsnoterande bolagen 
Ahlstrom-Munksjö Oyj, Detection Technology Oyj, Glaston Oyj Abp och Suominen Oyj. Utöver det omfattar 
portföljen Destia Group Oyj, Enics AG samt innehav i AC Cleantech Fonden.  



 
 

 

 
 

Ytterligare information: www.ahlstromcapital.com  

Avain Yhtiöt är en finsk grupp som specialiserar sig på att bygga och äga bostäder samt att erbjuda tjänster för 
bostäder, byggnader, byggnation och renovering. Avain Yhtiöt äger mer än 9 000 bostäder och har mer än 1 000 
bostäder under uppbyggnad. Avain Yhtiöts mål är att bygga 1 000 nya lägenheter årligen i viktiga 
tillväxtområden i Finland. Värdet av koncernens årliga investeringar är mer än 120 miljoner euro. 
www.avainasunnot.fi  

 

 

http://www.ahlstromcapital.com/
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