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TJ:n katsaus: Vahva tulos
poikkeuksellisena vuonna
Vuonna 2020 koronavirus mullisti maailmantalouden. Portfolioyhtiömme
onnistuivat lieventämään koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia, ja
pystyimme jatkamaan portfoliomme kehittämistä. Päätimme vauhdittaa
suurimman omistuksemme eli Ahlstrom-Munksjön kehittämistä tekemällä
julkisen ostotarjouksen yhtiön osakkeista yhdessä kumppaniemme kanssa.
Kiinteistöportfoliossamme sijoitimme uuteen kohteeseen Vantaalla ja
käynnistimme muutamia uusia hankkeita joihin sitouduttiin vuoden 2021
alussa. Vastuullisuus oli tärkeä painopiste vuoden aikana. Aloitimme uuden
yritysvastuuhankkeen toteuttamisen yhdessä portfolioyhtiöidemme kanssa.
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Vuoden 2020 aikana aloitimme uuden kiinteistöhankkeen Vantaalla, jonka kohteena on
Cramon logistiikka- ja toimintakeskus. Aloitimme myös uusien kiinteistöhankkeiden
suunnittelun ja vuoden 2021 alussa kerroimme
uudesta toimitilahankkeesta Tampereella sekä
sijoituksestamme Avain Yhtiöihin. Jatkoimme
metsän hankintaa pitkän aikavälin suunnitelmamme mukaisesti.
Ahlstrom-Munksjön kannattavuus parani
koronaviruksen aiheuttamista haasteista
huolimatta. Yrityksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat erinomaisia, ja uusien
tuotteiden osuus myynnistä kasvoi.
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