
 
 
 
 
 

 

Sveafastigheter rankad som den mest konsekvent presterande 

fondförvaltaren i världen inom sin kategori 

 

Stockholm 27 juni 2016:  

Sveafastigheter, som är del av Brunswick Real Estate, har blivit utsedd till den mest konsekvent 

presterande fondförvaltaren i världen inom kategorin ”Opportunistic Closed-End Private Real Estate 

Fund Managers”. Sveafastigheter är, tillsammans med ytterligare en internationell aktör, rankad på 

första plats av totalt 34 bolag och 184 fonder. Listan sammanställdes av Preqin i 2016 års Global Real 

Estate Report vilken är den mest omfattande utvärderingen globalt avseende fastighetsfonder.   

 

Johan Tengelin, Partner och VD på Sveafastigheter:  

“Vi är mycket glada över utmärkelsen som den mest konsekvent presterande fondförvaltaren i världen 

inom vår kategori, på en position före många fondförvaltare som vi beundrar. Inom Sveafastigheter är 

vi övertygade om att lokal närvaro är nyckeln till framgång för att generera affärer och vi kan ödmjukt 

konstatera att vår modell för fastighetsinvesteringar och förvaltning är framgångsrik och genererar en 

hög och stabil avkastning för våra investerare.” 

 

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.  

 

Johan Tengelin, fortsätter 

“Som en del av Brunswick Real Estate kan vi erbjuda våra kunder en så kallad “one-stop-shop” med 

expertis inom fastighetsrådgivning och kapitalförvaltning. Vår breddade strategi har en annan 

tidshorisont än traditionella fastighetsfonder, varför vi kan strukturera investeringsprogram som 

passar varje kunds enskilda behov.  

  

Sveafastigheter, som fokuserar på fastighetsinvesteringar i Norden och Baltikum, har vid upprepade 

tillfällen blivit utnämnt till ‘Best Real Estate Investment Manager in the Nordic and Baltic Region’ av 

Euromoney. Den nordiska fastighetsmarknaden är idag Europas tredje största marknad sett till 

transaktionsvolym och över de senaste två åren har det noterats en ökning av antalet utländska 

investerare, på grund av hög likviditet och attraktiva avkastningsgap.  

 

 

 

 

 

 

 

Mediakontakter 



 
 
 
 
 
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 i korthet 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 – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning 

och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com 
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