
1 (2) 
 

                   

 

2016-09-01 

Valedo avyttrar Corbel till Realia Group 

Realia Group Oy (”Realia”) har förvärvat Corbel Holding Oy (“Corbel”), en marknadsledande leverantör 
av fastighetsförvaltningstjänster i Finland, från Valedo Partners Fund I AB (”Valedo”). Corbel har sedan 
Valedos investering 2011 vuxit kraftigt och vidareutvecklat tjänsteerbjudandet och som en del av Realia 
är Corbel väl positionerat för att fortsatt erbjuda högkvalitativa tjänster.  
 
Corbel har en rikstäckande verksamhet i Finland med cirka 190 anställda i Helsingforsregionen, Uleåborg, 
Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Björneborg, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand och Kokkola. Corbels kundbas består 
av finska och internationella fastighetsägare och investerare, samt hyresgäster.  
 
Under de senate åren har Corbel vuxit från en omsättning om EUR 11m till mer än EUR 17m. Under Valedos 
ägande har Corbel genomfört sex tilläggsförvärv och accelererat tillväxten genom expansion in i ett nytt 
affärsområde (B2C), som levererar tjänster till bostadsrättsföreningar. Stora investeringar har gjorts i 
organisationen och IT-infrastrukturen för att öka tjänstekvaliteten, produktiviteten och för att positionera bolaget 
för fortsatt tillväxt.  
 
"Vår organisation har varit framgångsrik i att utveckla Corbel under de senaste åren. Verksamheten har vuxit 
kraftigt organiskt samt genom förvärv och vi är idag bättre positionerade än någonsin att leverera tjänster av 
hög kvalitet till våra kunder. Jag är mycket stolt över vad som åstadkommits där vi har lagt en grund även för 
framtida tillväxt som en av de tydliga marknadsledarna i Finland, med mycket hög kundnöjdhet, driven av ett 
brett tjänsteerbjudande och en organisation med hög kompetens. Vi har uppskattat samarbetet med Valedo och 
ser fram emot att fortsätt tjäna våra kunder och vidareutveckla vårt erbjudande som en del av Realia.” säger 
Sampsa Ratia, VD, Corbel. 
 
Villkoren för affären offentliggörs inte. 

För ytterligare information om Valedo, vänligen 
kontakta Valedos presskontakt:  
Hanna Bilir, Brunswick Group 
+46 (0)709 16 68 66 
hbilir@brunswickgroup.com 
 

För ytterligare information om Corbel, vänligen 
kontakta: 
Sampsa Ratia, VD, Corbel Group 
+358 40 564 4456 
sampsa.ratia@corbel.fi 
 

För ytterligare information om Realia, vänligen 
kontakta:  
Matti Bergendahl, VD, Realia Group Oy 
+358 40 833 5461 
matti.bergendahl@realia.fi 
 

 

 
Om Valedo: 
Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag 
i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till 
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att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens 
medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. www.valedopartners.com 
 
Om Corbel: 
Corbel Group är en ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster i Finland. Corbel levererar tjänster till 
både finska och internationella fastighetsägare och investerare samt hyresgäster. Fastigheterna under förvaltning 
utgörs primärt av stora kontorsfastigheter, köpcentra och bostadsfastigheter. Tjänsteerbjudandet inkluderar 
förvaltningstjänster, redovisningstjänster samt experttjänster som levereras rikstäckande genom 12 kontor i stora 
finska städer. Corbel har cirka 190 anställda. www.corbel.fi 
 
Om Realia:  
Realia Group is the biggest service provider in real estate management and real estate brokerage services in Nordic 
and Baltic countries. Realia Group consists of Huoneistokeskus, SKV Kiinteistönvälitys, Huom! 
Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti, and Realia Management in Finland, and Ober-Haus in Baltic countries. 
Annual revenues of Realia Group is approximately 100M€, and the Group employs some 1,600 persons.  
www.realiagroup.fi 


