Press Release

Stockholm / Helsingfors - 26 mars 2021

Ekstam & Partners kan med glädje informera att vi har tecknat ett strategiskt partnerskapsavtal med
Finlandia Business / Suomen Yritysmyynti Oy (SYM) - en av de ledande företagsmäklarna i Finland.
Finlandia Business / SYM har varit aktiva på marknaden i Finland i mer än 15 år och har kontor i sex
städer. De har för närvarande tio specialiserade rådgivare i Finland.
”För nuvarande eller framtida kunder betyder det att potentiella köpare utökas rejält och att det kommer att
bli ytterligare konkurrens när det gäller intresse för, och bud för, deras företag”. ”För svenska investerare
eller företag som vill expandera till Finland innebär det vidare att vi nu har tillgång till ett omfattande nätverk
i Finland. Vi kommer snarast att kontakta intressenter om dessa möjligheter. ” säger Mats Sjölin, på Ekstam
& Partners. ”Några av våra nuvarande transaktioner har redan väckt intresse från finska investerare”,
fortsätter Sjölin.
”Vi är mycket glada över detta partnerskap” säger Jarmo Pakarinen, Finlandia Business / SYM. Vi har
under en tid haft kunder som är intresserade av att expandera till den svenska marknaden och med detta
partnerskap kan vi äntligen hjälpa våra kunder med deras expansionsplaner, säger Jarmo Pakarinen.
”Sverige är ett naturligt geografiskt område för finska företag att expandera. De nära förbindelserna mellan
våra länder i kombination med ett liknande affärsklimat gör det också lättare att expandera verksamheten.
Finska företag ser ofta Sverige som ett första potentiellt export- eller expansionsområde samt ett attraktivt
och säkert mål för investeringar. Samarbetet med Ekstam & Partners ger oss ett utmärkt tillfälle att hjälpa
finländska företag och investerare med deras strategiska expansion i Sverige. Samtidigt välkomnar vi
genom detta partnerskap svenska företag och investerare till den finska marknaden. Vi tror att vi genom
vårt omfattande nätverk kan hjälpa svenska företag och investerare att hitta attraktiva finska företag att
förvärva.”
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Ekstam & Partners Företagsförmedling erbjuder kvalificerad rådgivning och projektledning inom ägarskiften.
Målgruppen är onoterade ägarledda bolag oberoende av bransch med ett bolagsvärde från c:a 20 MSEK upp till
c:a 200 MSEK. Våra rådgivare har över 130 år i branschen och har hittills genomfört affärer till ett värde på över
3 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med kontor från Skåne till Norrland.
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