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Alexandria Pankkiiriliike laajentaa uudella yhtiöllään
strukturoituihin sijoitustuotteisiin
Alexandria Pankkiiriliike vastaa strukturoitujen sijoitustuotteiden kasvavaan kysyntään perustamalla uuden tytäryhtiön, Alexandria Marketsin.
Alexandria Markets keskittyy toteuttamaan sekä yksityis- että yhteisöasiakkaille suunnattuja strukturoituja sijoitustuotteita. Yhtiön johtoon on
nimitetty Evli Pankissa strukturoitujen tuotteiden liiketoiminnasta aiemmin vastanneet Ville Hellens ja Ville Kaikkonen.

– Tuomme suurista pankeista riippumattoman vaihtoehdon Suomen struktuurimarkkinalle. Strukturoitujen tuotteiden kysyntä on ollut
voimakkaassa kasvussa viimeisen viiden vuoden ajan, matala korkotaso ja osakemarkkinoiden heilunta ovat suunnanneet sijoittajien
kiinnostusta esimerkiksi luottoriski- ja indeksiobligaatioiden suuntaan, Alexandria Pankkiiriliikeen toimitusjohtaja Jan Åkesson kertoo.

Tähän mennessä Alexandria Pankkiiriliike on tarjonnut asiakkailleen SEB:n ja Evlin strukturoituja tuotteita.

– Pelkästään tänä vuonna asiakkaamme tulevat sijoittamaan näihin tuotteisiin lähes 100 miljoonaa euroa. Uskomme että kysyntä jatkuu
vahvana ja erilaiset struktuurituotteet tulevat jatkossa nousemaan finanssialan toiseksi kivijalaksi rahastoliiketoiminnan rinnalle, Åkesson
jatkaa.

Kokenut kaksikko Alexandria Marketsin johtoon

Uuden yhtiön johdossa aloittavat Ville Hellens ja Ville Kaikkonen. Aiemmin Hellens (DI, CEFA) ja Kaikkonen (KTM) vastasivat Evli Pankissa
strukturoitujen tuotteiden liiketoiminnasta noin neljän vuoden ajan. Tätä ennen he toimivat vastaavissa tehtävissä FIM Pankissa. Siirtyminen
Alexandria-konsernin palvelukseen oli kaksikolle luonnollinen askel.

– Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Alexandrian kanssa, ja meillä on hyvin positiiviset kokemukset koko organisaatiosta, Hellens kertoo.

– Alexandrialla on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen jakeluverkosto, joka antaa loistavat puitteet asiakkaiden palvelemiseen
valtakunnallisesti. Tämä tuo mahdollisuuden luoda struktuurituotteilla kasvua niin yksityis- kuin yhteisöasiakkaidenkin parissa, Kaikkonen
tiivistää.

Yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa täysipainoisesti vuoden 2013 alussa, kun Finanssivalvonta on käsitellyt yhtiön lupahakemuksen.

Alexandria Pankkiiriliike on Suomen suurin yksityinen sijoittamisen ja säästämisen asiantuntija. Alexandrian palveluita käyttää yli 55 000
asiakasta ja heitä palvelee yli 220 henkilöä 20 paikkakunnalla. 16 vuoden toimintahistorian aikana asiakkaamme ovat sijoittaneet kauttamme
yli 1 Mrd euroa. Pankkiiriliikkeen lisäksi Alexandria-konserniin kuuluu Alexandria Rahastoyhtiö Oy. Lisätietoa: http://www.alexandria.fi
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