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CBRE:n palvelutarjonta kasvaa Suomessa - Anne Laukia vastaamaan Debt and
Structured Finance -liiketoiminnasta
Helsinki, 10 kesäkuuta 2019
CBRE laajentaa Debt and Structured Finance -liiketoiminnan Suomeen ja on nimittänyt Anne Laukian
vastaamaan uudesta liiketoiminnasta.
Anne siirtyy CBRE:lle Suomen Handelsbankenilta, jossa hän on toiminut Head of Corporate Bond
Origination -tehtävässä vuodesta 2015. Handelsbankenilla hän on vastannut pankin asiakkaille lainoihin
ja joukkovelkakirjoihin liittyvästä neuvonannosta sekä johtanut pankin joukkovelkakirjalainaliiketoimintaa
Suomessa. Annen aikaisempiin työnantajiin lukeutuu myös Pohjola Pankki, jossa hän työskenteli usean
vuoden ajan eri tehtävissä debt capital markets -yksikössä.
Uudessa roolissaan Anne liittyy osaksi Suomen Capital Markets -tiimiä ja raportoi liiketoimintalinjan
johtajalle, Sa mi Kiehelälle. Anne on myös osa CBRE:n Euroopan laajuista velkaliiketoiminnan yksikköä.
Vuonna 2018 Suomen Capital Markets -tiimi toimi neuvonantajana kiinteistökaupoissa, joiden
yhteenlaskettu arvo oli 1,9 miljardia euroa. Annen myötä tiimin koko kasvaa neljääntoista henkilöön ja
palvelutarjonta laajenee kattamaan kiinteistöjen velkarahoitusjärjestelyihin liittyvät neuvonantopalvelut.
”Olen erittäin innoissani Annen nimityksestä. Annen tulon myötä palvelutarjontamme kasvaa kattamaan
kiinteistöjen velkarahoitusjärjestelyihin liittyvät neuvonantopalvelut myös Suomessa. Tämä yhdistettynä jo
ennestään vahvaan tiimiimme sekä globaalin verkostomme tarjoamaan vahvaan tukeen, meillä on
ainutlaatuinen asema palvella asiakkaitamme laajasti kiinteistökauppoihin ja rahoitukseen liittyvissä
tilanteissa.” Sami Kiehelä, Head of Capital Markets, CBRE Finland.
”Kuluneen kahdentoista kuukauden aikana velkatiimimme on avustanut asiakkaitamme
rahoitusjärjestelyissä yhteensä yli kuuden miljardin euron arvosta ympäri Eurooppaa. Olen iloinen
voidessani toivottaa Annen tervetulleeksi tiimiimme, nyt kun jatkamme kasvua myös Suomen markkinaan.”
Pa ul Coates, Head of Debt and Structured Finance, EMEA
”Odotan innolla, että pääsen osaksi CBRE:n erittäin asiantuntevaa tiimiä. Uskon vahvasti, että velkapuolen
neuvonantopalveluille on kasvava tarve niin Suomessa kuin muualla Pohjoismaissakin.” Anne Laukia,
Director, Debt and Structured Finance, CBRE Finland
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