
 

 

Brunswick Real Estate – Rådgivningsverksamheten byter 
namn till Nordanö 

Stockholm 27 april 2018 

I början av 2017 samlades bolagen Leimdörfer, Sveafastigheter och Brunswick Real Estate Capital 

under det gemensamma varumärket Brunswick Real Estate. De båda affärsområdena – 

fastighetsrelaterad kapitalförvaltning respektive rådgivning – har dock i realiteten bedrivits i separata 

bolag med i huvudsak olika ägargrupperingar. 

För att förtydliga de två verksamheternas oberoende, såväl ägarmässigt som operativt, så byter nu 

rådgivningsverksamheten namn till Nordanö, medan kapitalförvaltningen behåller namnet Brunswick 

Real Estate. 

”Teamet på Nordanö har i över 25 år varit rådgivare vid ett stort antal av de största och mest komplexa 

transaktionerna på vår marknad. Som en partnerägd och oberoende firma med fokus på Norden hoppas 

vi kunna stärka vår position ytterligare under vårt nya namn”, säger Erik Eliasson, partner på Nordanö. 

”Brunswick Real Estate står för långsiktiga relationer och värdeskapande investeringar, vilket är 

värderingar som har följt med oss under de femton år som vi varit verksamma på den nordiska 

fastighetsmarknaden. Genom att separera rådgivningen från kapitalförvaltningen så tydliggör vi vårt 

fokus som investerare”, säger Svante Andreen, partner på Brunswick Real Estate.  

 

För mer information, kontakta: 
Erik Eliasson 
Partner, Nordanö 
e: erik.eliasson@nordanopartners.se 
m: +46 704 96 81 90 
 
Sven Dahlin 
Partner, Nordanö 
e: sven.dahlin@nordanopartners.se 
m: +46 709 10 34 50 
 
Svante Andreen 
Partner, Brunswick Real Estate 
e: svante.andreen@brunswickrealestate.com 
m: +46 738 08 80 50 
 

Nordanö grundades 1992 under namnet Leimdörfer och är en ledande finansiell rådgivare vid fastighetsrelaterade 

transaktioner i Norden. Genom att kombinera djup fastighetsmarknadskunskap med finansiell spetskompetens, har 

firman varit rådgivare vid ett stort antal av de största och mest komplexa affärerna i Norden. Sedan 2016 har firman 

genomfört transaktioner till ett sammanlagt värde överstigande 75 miljarder kronor. Nordanö är helt oberoende och 

ägs i sin helhet av aktiva partners. Teamet består av 40 personer med kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn 

och Malmö. www.nordanopartners.com  

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning 

inom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Investeringsverksamheten omfattar ett brett utbud av 

strukturer i kommersiella fastigheter från separata investeringsmandat för stora institutioner och internationella 

aktörer till projektutveckling av bostäder. Kreditfinansieringsfonderna är inriktade på säkerställd finansiering av 

kommersiella fastigheter i Norden. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London. 

www.brunswickrealestate.com 
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