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Sveafastigheter framröstad som bästa kapitalförvaltare inom 

fastighetssektorn i Sverige, Norden och Baltikum 

 

London, Stockholm 13 september 2016:  

Sveafastigheter har blivit framröstad till bästa kapitalförvaltare 2016 i Sverige, Norden och Baltikum i 

Euromoneys årliga undersökning inom fastighetssektorn.  

Euromoney Real Estate Survey har sammanställt röster från drygt 2 000 fastighetsutvecklare, 

rådgivare, institutioner, investerare och hyresgäster världen över. De svarande betygsatte vilka bolag 

de ansåg vara de bästa leverantörerna av produkter och tjänster under det senaste året.  

Johan Tengelin, Partner och VD på Sveafastigheter säger:  

“Euromoneys undersökning är väl ansedd inom den globala fastighetssektorn så vi är mycket glada 

över att återigen bli framröstade som nummer ett. Vi arbetar hårt för att skapa värde åt våra 

investerare, såväl som för våra hyresgäster, i de fastigheter som vi förvaltar. Den här utmärkelsen, 

tillsammans med Preqins rankning tidigare i år, är bevis på att vår strategi med aktiv och lokal 

förvaltning är både framgångsrik och uppskattad.” 

Sveafastigheters affärsmodell är att erbjuda tydliga och attraktiva fastighetsinvesteringar med 

värdeskapande genom aktiv förvaltning. Idag spänner erbjudandet över fastighetsfonder och 

separata mandat, för stora institutioner och internationella kapitalförvaltare, till utveckling av 

hyresbostäder. 

Sveafastigheter blev rankad som mest konsekvent presterande fondförvaltaren i världen inom sin 

kategori i Preqins Global Real Estate Report år 2016, på en delad förstaplats av 34 bolag och  

184 fonder.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Anna Åkerlund, Kommunikationschef Sveafastigheter 

 t: +46 70 778 28 97 e: anna.akerlund@sveafastigheter.se 

 

Johan Tengelin, VD Sveafastigheter 

 t: + 46 8 545 075 14 e: johan.tengelin@sveafastigheter.se 

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar 

inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling 

samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate. Läs mer på www.sveafastigheter.se  
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Brunswick Real Estate (”BRE”) is a market leading group within advisory, investing and debt financing focusing on real estate in 

the Nordics. By combining in-depth knowledge of real estate and the Nordic market with an investment bank’s capital markets 

expertise and financing edge, the group has advised clients in numerous complex transactions and created investor value 

through active and local investment management. The group has repeatedly been awarded best in class within its areas by 

Preqin and Euromoney. 

The group is made up Leimdörfer, Sveafastigheter, Sveafastigheter Bostad, Brunswick Real Estate Capital, Brunswick 

Alternative Strategies, Brunswick Hotels and Brunswick Invest. The team includes some 70 real estate investment 

professionals in Stockholm, Malmö, Helsinki, Copenhagen and London as well as senior advisers with broad international 

expertise. For more information, please visit www.brunswickrealestate.com 
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