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Parempia yrityskauppa- ja rahoituksenhankintapalveluita kansainvälistyville 
kasvuyrityksille: Aalto Capital ja Harrier Capital yhdistyvät ja avaavat 
toimiston New Yorkiin 
 
Suomalais-saksalainen Aalto Capital ja brittiläinen Harrier Capital yhdistävät liiketoimintansa 
tarjotakseen täysin riippumatonta taloudellista neuvonantoa kasvaville, ja kasvua tavoitteleville 
yrityksille ja näiden omistajille kaikkialla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Samalla yhtiö avaa 
toimiston New Yorkiin. Yhtiö toimii jatkossa nimellä Aalto Capital.  
 
Suomalaisten, kuten muidenkin eurooppalaisten, pk-yritysten toiminta muuttuu entistä 
globaalimmiksi ja heidän menestyksensä tukeminen vaatii integroitua taloudellista neuvonantoa 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
 
“Yhdistyminen on sekä strategisesti että operatiivisesti erittäin järkevä askel. Näemme, että tarve 
puhtaasti kotimaisille rahoituspalveluille on yhä pienempi. Samalla myös mahdollisuudet 
kansainväliselle rahoitukselle ovat täysin eri luokkaa kuin joitain vuosia sitten. Asiakkaamme 
tarvitsevat integroidumpia taloudellisia palveluita ja eri maiden tiimimme täydentävät toistensa 
vahvuuksia. Yhdessä voimme palvella entistä paremmin niin nykyisiä asiakkaitamme kuin myös 
suurempia asiakkaita halki Euroopan”, kertoo Iiro Aalto-Setälä Aalto Capitalista. 
 
Aalto Capital tarjoaa neuvonantopalveluita yrityskaupoissa, rahoituksen hankinnassa, listautumisissa 
ja sijoittajasuhteiden hoidossa. Yhdistyneen Aalto Capitalin toisiaan täydentävät palvelut ja aito 
kansainvälisyys mahdollistavat saumattoman palvelun alueesta riippumatta. Tämän ohella New 
Yorkin toimiston avaaminen vahvistaa maailmanlaajuista verkostoa, edistää yhtiön kilpailukykyä sekä 
kiihdyttää konsernin laajentumistoimia. Täysi riippumattomuus takaa aina parhaat palvelut Aalto 
Capitalin asiakkaille.  
 
Aalto Capital yhdistää joukon yksilöitä, jotka ovat tunteneet toisensa ja työskennelleet yhdessä 
sijoituspankkialalla jo vuosia.   
 
”Tällä alalla ihmiset ja suhteet ovat kaikki kaikessa. Uskomme, että yhdistymisen kautta yhteistyö eri 
toimistojemme välillä tulee olemaan aidosti integroidumpaa kuin väljässä bisnesverkostossa 
toimiessa. Olemme jo yhteydessä lähes päivittäin, joten liiketoimintojemme yhdistäminen on 
luonnollinen askel meille. Tulevaisuudessa suunnittelemme laajentumisen jatkamista”, sanoo Michael 
Hough Harrier Capitalista. 
 
”Aloitimme toimintamme Suomessa kymmenen vuotta sitten ja tämä on meille looginen seuraava 
askel. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä kahden vuoden kokemukseemme Münchenissä ja 
monivuotinen yhteistyö Harrier Capitalin kanssa on ollut toimivaa. Suomalaiset toimijat tyypillisesti 
laajenevat muihin Pohjoismaihin, mutta me haluamme palvella asiakkaitamme vieläkin paremmin ja 
tarjota corporate finance -palveluita laajemmalla maantieteellisellä alueella”, Aalto-Setälä jatkaa. 
 
Aalto Capital on osakkaidensa omistama ja toimii Helsingissä, Lontoossa, Münchenissä ja New 
Yorkissa. 
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