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“United Bankersin englanninkielinen nimi valittiin aikoinaan erottumaan silloisten pankkiiriliikkeiden nimien joukosta. Olemme kuitenkin täysin kotimainen sijoituspalvelukonserni,
vaikka nimi edelleen saa monen kysymään missä maassa pääkonttorimme on. Viime vuosien
kasvu on osoittanut, että nimivalinta osui oikeaan. Olemme nykyään yksi Pohjoismaiden
kovimmista joukkueista rahoitusmarkkinoilla – todellinen United Bankers.”
Patrick Anderson
toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Suomalainen
sijoitusalan asiantuntija
Edelläkävijän rooli vaatii kokemuksen tuomaa rohkeutta – haluamme olla
suunnannäyttäjä vaurastumisessa. Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme
haluttu kumppani varallisuuden hoidossa ja sijoittamisessa. Keskeinen
vahvuutemme on asiantunteva, kokenut ja sitoutunut henkilökunta.
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UB
OMAISUUDENHOITO

UB
RAHASTOYHTIÖ

UB
SECURITIES

UB NORDIC FOREST
MANAGEMENT

UB
PANKKIIRILIIKE

Tuotteet ja palvelut
Rahastot
• Olemme reaaliomaisuussijoittamisen johtava asiantuntija Pohjoismaissa.
Reaaliomaisuusrahastomme sijoittavat kiinteistöihin, metsään ja infrastruktuuriin
• Tarjoamme lisäksi kattavan valikoiman perinteisiä osake- ja korkorahastoja
• Kertasijoitusten lisäksi rahastoihin voi säästää myös kuukausittain
lue lisää ub : n rahastoista

»

Varainhoito
• Tarjoamme asiakkaillemme vaivattoman varainhoitopalvelun, jossa vastuu
sijoituspäätöksistä on kokeneilla salkunhoitajillamme
• Varainhoitomallimme perustuu rahastopohjaiseen osake- ja korkoallokaatioon,
jota täydentämään asiakas voi valita reaaliomaisuuteen sijoittavia rahastoja,
suoria osakkeita, joukkolainoja sekä muita haluamiaan sijoitustuotteita
• Varainhoitomme perustuu laajaan hajautukseen niin kansainvälisesti kuin
omaisuusluokittain asiakkaan valitseman mallin mukaan
lue lisää ub 360

- varainhoidosta »

Joukkolainat
• Toimimme aktiivisesti joukkovelkakirjamarkkinoilla niin suorissa yrityslainoissa
kuin strukturoiduissa sijoituslainoissa
• Suunnittelemme strukturoidut sijoituslainat markkinatilanteen mukaan
• Etsimme asiakkaiden tarpeisiin sopivat ja riski-tuotto-suhteeltaan optimaaliset
vaihtoehdot yrityslainamarkkinoilta
lue lisää joukkolainoista

»

Corporate Finance -neuvontapalvelut
• Tarjoamme monipuolisen palveluvalikoiman yritysjärjestelyissä yhdellä asioinnilla.
Toimimme taloudellisena neuvonantajana yrityskaupoissa sekä listautumisantien
pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana.
• Olemme hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North -markkinapaikalla
lue lisää corporate finance

- palveluista »

Oman ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
• Meillä on laaja-alainen osaaminen ja kokemus erilaisten oman ja vieraan pääoman
ehtoisten rahoitusjärjestelyiden toteuttamisesta. Näihin kuuluvat muun muassa
osakeantien järjestäminen sekä joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskut.
• Tarjoamme myös perinteistä pankkirahoitusta tukevaa vieraan pääoman ehtoista
rahoitusta suomalaisille PK-yrityksille.
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UB on metsärahastojensa kautta yksi
Suomen suurimmista metsänomistajista.
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Rasmus Finnilä ja Johan Linder perustivat UB:n joulukuussa 1986.
Yhtiön toiminta käynnistyi 1987 kolmen työntekijän voimin.
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HALLINNOITAVAT VARAT
MEUR
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”Varainhoidossa hyvä asiakassuhde perustuu luottamukseen.”
Inka Noramaa, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

HALLINNOITAVAT VARAT –
OMAISUUSLUOKK AKOHTAINEN JAK AUMA

Muut 21 %
Reaaliomaisuus
36 %

Osakkeet
22 %
Korot 21 %

4 800

UB:lla on asiakkaita yli 14 000.
OmaUB on palvellut käyttäjiä vuodesta 2014.

United Bankers Oyj
Yksi vanhimmista sijoitusalan yhtiöistä Suomessa
35 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta
Yhtiön palveluksessa yli 130 sitoutunutta ammattilaista
Henkilöstö ja hallituksen jäsenet omistavat yli 60 % yhtiöstä
Pankkiryhmistä riippumaton sijoituspalveluyritys
Listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle
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