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Initativtagare till seminariet ”Step up Investments in 
Finland” var Fredrik Andersson, VD och grundare av 
kommunikationsrådgivningsföretaget Miltton Labs. 
Närmare 70 personer deltog i seminariet, som ägde 
rum under midsommarveckan på det sexårsjubilerande 
privata museet Fotografiska i Stockholm. Syftet var att 
fortsätta bygga vidare på de goda kontakterna mellan 
länderna när det gäller handel, investeringar, talang, 
kapital och allokeringar av resurser till olika branscher, 
som kan erbjuda störst avkastning.

- Miltton Group etablerade sig för exakt ett år sedan i 
Stockholm genom dotterbolaget Miltton Labs, som vi 
grundade med epitetet Trusted advisors with digital 
solutions, säger Fredrik Andersson. I och med detta 
har Finlands största kommunikationsföretag Miltton 
Group ett brohuvud i Stockholm och Sverige, som kan 
bidra till att stärka vår regions konkurrenskraft i värl-
den. Miltton har även kontor i Bryssel.

Fokus för eftermiddagen var industriell utveckling, han-
del, Private Equity, Venture Capital, fastighetsinveste-
ringar och inte minst Fintech, som utvecklats starkt i 
både Stockholm och Helsingfors.

Marcus Wallenberg, styrelseordförande för Investor, 
SAAB, direktör för AstraZeneca samt Temasek Hol-
dings underströk industrins betydelse och möjlighe-
terna framåt. Tidigare Nokiachefen Jorma Ollila, tillika 
styrelseordförande för Miltton Group, beskrev tempo-
ökningen och potentialen i att stegra investeringarna i 
Finland från och med nu. Stockholms Handelskamma-
res vd Maria Rankka talade om regionala handels- och 
investeringstrender. 

Toppnamn ense om att  
accelerera Finlandsinvesteringarna
Investeringar i Finland var huvudtemat när Miltton Labs bjöd in till stort seminarium på Fotografiska 
Museet i Stockholm. På programmet fanns flera toppnamn från näringslivet och politiken i både Finland 
och Sverige.
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Finsk-svenska handelskammaren företräddes av vd 
Kjell Skoglund, som lyfte fram de positiva saker som 
sker i Finland just nu och som gör att framtidstron 
börjar återvända. Hälsovårdsteknologin sysselsätter 
exempelvis 10 000 personer, och inom denna sektor 
har man lyckats väl med exporten. Skogsindustrin har 
gjort nödvändiga strukturella förändringar och går nu 
bra igen och det omdiskuterade konkurrensavtalet gör 
också sitt till att tilltron till finsk ekonomi ökar. Skoglund 
betonade dock att de fyra procent i bättre konkurrens-
kraft, som avtalet ger, inte räcker utan att det krävs nya 
strukturella reformer och en skattepolitik, där det i alla 
situationer skall vara lönsamt att arbeta.

Elisabeth Thand-Ringqvist, styrelseordförande för 
SVCA – Swedish Private Equity & Venture Capital 
Association och styrelsemedlem i FINSVE, beskrev de 
stora Private Equity-investeringarna i Finland och Nor-
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den, som betyder mycket för näringslivets förnyelse i 
våra länder.

Stafettpinnen togs vidare av Christoffer Häggblom, 
grundare av Rite Ventures som beskrev investerings-
möjligheterna i Venture Capital i mindre och medel-
stora företag på båda sidorna av Östersjön.

Urban Edenström, ägare och grundare av Niam and 
Newsec såg stora möjligheter i fastighetsinvesteringar 
i Finland nu och framåt. 

Sist ut av expertinvesterarna var Johan Lundberg, VD 
och ägare av NFT Ventures. Han framhöll Fintechu-
tecklingen i vår region som mycket framgångsrik och 
spännande. Investeringar i finansiella innovationer 
och banknära verksamhet har växt enormt senaste 
åren och NFT Ventures vrider nu upp tempot i sina 
investeringar och går precis in i Finland med förstärkta 
resurser.

Calle Haglund, tidigare försvarsminister i Finland, före 
detta partiledare för Svenska Folkpartiet i Finland, 
styrelsemedlem i Miltton Group, summerade hela 
eftermiddagen med att poängtera vad många andra 
talare sagt om att det nu finns otroligt goda möjligheter 
att accelerera ansträngningarna för att öka utbytet, 
skapa fler relationer och kort och gott göra mer busi-
ness mellan våra länder. 

Eftermiddagen avslutades med ett stort mingel och 
många nya kontakter knöts i den vackra stockholms-
miljö, som Fotografiska bjuder på.
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