OM BOLAGET
LeaseGreen är ett servicebolag inom Clean Tech specialiserat på
moderniseringar och energilösningar för stora fastigheter, allt för att
förbättra lönsamheten och miljövänligheten. Vi söker marknadens
bästa lösningar för våra kunder och förverkligar dem så att
målsättningarna för varje projekt uppfylls
•

Vi kartlägger åtgärderna

•

Vi planerar det överenskomna uppdraget

•

Vi förverkligar åtgärderna

•

Vi följer upp och rapporterar

•

Kunden betalar för servicen med hjälp av de
besparingar som följer av investeringen

•

Månadsavgiften är mindre än besparingen

•

Efter avtalsperioden drar kunden ensam den fulla
nyttan av besparingen

LeaseGreen utvecklar kontinuerligt sin affärsverksamhet och service för att garantera en
kundorienterad, kvalitativ och effektiv verksamhet.
Vi rekryterar branschens bästa kompetens, samarbetar med kunniga partners och väljer sådana
tekniska lösningar för våra energieffektiviseringsprojekt som vi själva tror på.

LeaseGreens affärsverksamhet växer snabbt. Ungefär 80 experter på fastighetsteknik är anställda vid
bolaget i Sverige och Finland. Omsättningen år 2017 var 210 miljoner kronor.
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FÖRVALTNING
LeaseGreen Group Ab är ett aktiebolag registrerat i Finland med Helsingfors som hemort. LeaseGreens
förvaltning grundar sig på aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtalet. Dessutom följer LeaseGreen
frivilligt, till tillämpliga delar, den förvaltningskod för i Finland börsnoterade bolag, som trädde i kraft den 1 januari
2016.
LeaseGreen Group Ab ägs av grundarna Tomi Mäkipelto och Juho Rönni, släkten Hartwalls investeringsbolaget
Hartwall Capital, aktiva ledningen och samtliga institutionella och privata investerare.
LeaseGreens kvalitets-, miljö-, arbetsplatshälsovårds- och säkerhetsprogram är certifierade och de uppfyller
standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 18001. Företagsansvar innebär för LeaseGreen en så hållbar
verksamhet som möjligt ur samhällets, ekonomins och miljöns perspektiv.
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