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Bästa kund! 

Fennia har sålt sin kapitalförvaltningsrörelse till S-Banken i enlighet med meddelandet den 20 maj 

2020. I affären övergår Fennia Kapitalförvaltning Ab och Fennia Fastigheter Ab till S-Banken. För att 

affären ska genomföras krävs ännu myndigheternas godkännande.  

Fusionen kräver inga åtgärder av dig. Fennia Kapitalförvaltning Ab:s och Fennia Fastigheter Ab:s af-

färsverksamhet och kundservice fortsätter tills vidare som hittills. Vi redogör senare mer för de ny-

heter som affären medför, t.ex. ett mer omfattande urval av placeringsprodukter, nya finansierings-

tjänster och ändringar i uträttande av ärenden med oss.  

I och med fusionen övergår kompetensen om institutionskapitalförvaltning inom Fennia Kapitalför-

valtning och Fennia Fastigheter till S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. Efter godkännandet av myn-

digheterna kommer FIM Kapitalförvaltning Ab, som hör till S-Bankens Förmögenhetsförvaltning, att 

sköta en väsentlig del av hela Fenniakoncernens förmögenhet.  

Fenniakoncernen kommer även att vara referenskund hos S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. Enligt 

Fenniakoncernens koncernchef Antti Kuljukka har Fennia som mål att fortsätta det goda och långva-

riga samarbetet. 

S-Bankens Förmögenhetsförvaltning ansvarar för S-Bankenkoncernens kapitalförvaltningstjänster, 
kundrelationer och utvecklingen av affärsverksamheten. Förmögenhetsförvaltningen erbjuder tjäns-
ter för institutionsplacerare samt privat banking-tjänster och tjänster inom sparande och placering för 
konsumentkunder. 
 
S-Banken, som hör till S-gruppen, betjänar cirka tre miljoner kunder och satsar på kapitalförvaltning, 
som möjliggör tillväxt och utveckling som kapitalförvaltare inom olika tillgångsslag. Efter affären blir 
S-Banken en av Finlands främsta fastighetskapitalförvaltare.  
 
Vi är övertygade om att våra kapitalförvaltningskunder kommer att dra nytta av S-Bankens kompetens 

och resurser. Till exempel kommer ansvarsfullhet och Impact Investing att nå nya höjder. Vårt mål är 

att fortsätta växa och utvecklas. Efter affären kan vi erbjuda mer omfattande produkter och mångsidi-

gare tjänster. Fennias hörnsten i affärsverksamheten, Kunden är alltid nummer ett, följer med oss. 

I fortsättningen hittar du mer information om affären på S-Bankens webbplats på s-pankki.fi/fennia 

och på Fennias webbplats på fennia.fi/kapitalförvaltning. 

Solig sommar önskar 
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