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Yritysten sijoitustarpeisiin erikoistuneet asiantunti-
jamme tarjoavat yrityksesi tai yhteisösi tilanteeseen 
ja tarpeisiin räätälöityä neuvontaa. Saat käyttöösi 
kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden asiantuntijat ja 
kattavien analyysiemme avulla voit hyödyntää yrityk-
sesi rahoitusomaisuuden täysipainoisesti.

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme huomioi 
tarvittaessa sekä varat, velat että esimerkiksi ulko-
maankaupan valuuttariskit – voimme siis tukea myös 
yrityksen markkinariskien hallinnassa. 

Ota varoistasi irti 
maksimihyöty.
Kesytä riskit

Asiantuntijat rinnallasi. 

Pohjoismaiden johtavat 
sijoittamisen ja mark-
kinariskien hallinnan 
asiantuntijat käytössäsi.

Kattava valikoima 
tuotteita ja markkinoita, 
jotka vain Pohjoismaiden 
suurin pankki voi tarjota 
yrityksellesi.

Helppotajuiset tuottora-
porttimme pitävät sinut 
ajan tasalla sovituin 
aikavälein.

Lisätietoja Corporate 
Investment &  Advisory 
-palvelusta saat  soittamalla  
09-369 50530 tai lähettä-
mällä sähköpostia osoit-
teeseen markets360@
nordea.com

Kun yrityksesi menestyy, 
mekin menestymme.



Olemme läsnä

Pohjoismaiden johtavat sijoittamisen ja 
riskienhallinnan asiantuntijat tekevät 
kanssasi tiivistä yhteistyötä. Pääset 
hyötymään parhaista käytännöistä 
ja voit itse keskittyä yrityksesi 
ydinliiketoimintaan.

Yrityksen raha-asioiden hoitaminen alati muuttuvissa 
markkinaolosuhteissa on haastavaa jopa kaikkein 
kokeneimmalle talousjohdolle. Kun valitset Nordean 
yhteistyökumppaniksesi, et ole yksin.

Nordea on kumppani, johon voit luottaa. Ymmärrämme 
yrityksesi tarpeet sekä rahoitusmarkkinoiden haasteet ja 
mahdollisuudet. Pyrimme aina löytämään markkinoilta 
tarpeitasi vastaavat ratkaisut, olipa kyse sitten yrityksen 
sijoitussalkun optimoinnista, varallisuuden kasvattami-
sesta tai likviditeetin hallinnasta. Tiedämme myös, että 
laadukas raportointi ja selkeät analyysit ovat yrityksellesi 
tärkeitä. 

Aluksi käymme yhdessä kanssasi läpi tilanteenne, jotta 
ymmärrämme kassanhallintaan, sijoittamiseen tai markki-
nariskienhallintaan liittyvät tarpeenne. 

Sen jälkeen teemme suunnitelman, joka voi sisältää 
esimerkiksi räätälöidyn sijoituspolitiikan laatimisen tai 
olemassa olevan sijoitussalkun riski- ja tuottoanalyysin. 

Vasta perusteellisen analyysin pohjalta annamme toi-
menpidesuositukset. Sijoittamisessa voimme myös tarjota 
yksilöllistä täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa, jossa 
teemme sijoituspäätökset puolestasi.

Selkeiden ja kattavien raporttiemme avulla sinun on 
helppo seurata sijoitusten kehitystä. Voit käyttää analyy-
sejämme myös esitysmateriaalina sidosryhmille, kuten 
esimerkiksi yrityksen tai yhteisön hallitukselle.
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Nordea Markets on Nordean kansainvälisen pääomamarkkinatoiminnan kaupallinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan 
yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan 
muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena 
tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous 
rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen 
tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia 
asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, 
kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman 
Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 Kiinnostuitko? Ota yhteyttä omaan Nordea  
-yhteyshenkilöön tai soita numeroon 09-369 50530  


