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Det internationellt växande
servicebolaget LeaseGreen satsar på
riskhantering
LeaseGreen anser att det är viktigt att ha alla riskhanteringstjänster på ett
och samma ställe. Bolagets finanschef Teemu Repo berättar att ett samarbete
blir framgångsrikt när riskhanteringen lyckas säkra viktiga affärsmål och
bolaget undviker obehagliga överraskningar. Då kan företaget fokusera fullt
på att hjälpa sina kunder.
LeaseGreen är ett Clean Tech-serviceföretag som har specialiserat sig på
moderniseringar och smarta energilösningar för stora fastigheter. Allt med

sikte på att förbättra kundernas lönsamhet och miljövänlighet.

Hittills har bolagets tillväxt varit imponerande. Omsättningen år 2017 var
över 21 miljoner euro (över 200 miljoner kronor) och under de tre föregående
åren har bolaget växt i genomsnitt med 200 % per år. Antalet anställda har
också ökat stadigt och i början av 2018 har bolaget nu fler än 50 experter
inom fastighetsteknik anställda.
– Under 2017 hade vi många höjdpunkter inom LeaseGreen. Lyckade
kundprojekt, hög kundnöjdhet samt hög personalnöjdhet för att nämna några,
berättar Repo.
Företaget har startat sin internationalisering genom att expandera
verksamheten till Sverige och i början av 2018 lanserade LeaseGreen sina
tjänster inom energieffektivisering och fastighetsteknologi på den svenska

marknaden. Tjänster som hjälper och förbättrar fastighetsanvändarens
inomhusklimat, minskar energiutgifter och spar pengar.
– Vi investerar i lönsam affärsutveckling. Vi är branschledande i Finland, vi
växer snabbt i Sverige och förbereder oss för att expandera vår verksamhet
till de andra nordiska länderna. Vårt mål är att LeaseGreen ska vara verksamt
i ännu flera europeiska länder om fem år, säger Repo.
En riskhanteringspartner är viktig i början av en verksamhetsetablering
Samarbetet mellan LeaseGreen och Aon Finland startade 2013 när Tomi
Mäkipelto och Juho Rönni grundade företaget. Valet av försäkringsmäklare
påverkades av deras tidigare positiva kundupplevelser av Aon. Redan från
start ville LeaseGreen ha en partner som erbjuder ett komplett utbud av
riskhanteringstjänster i ett paket.
– I början av en verksamhetenetablering gör bolaget de viktigaste besluten
angående affärsutvecklingen samt framtiden. Aon har stöttat LeaseGreen för
att vi ska kunna uppnå en stark tillväxt i vår verksamhet. Lösningarna har
varit flexibla och vi har samarbetat för att hitta den bästa lösningen för varje
situation, förklarar Repo.
Bolagets utmaningar har varit förknippade med avtals- och riskhantering av
genomförda projekt, och Aon har där kunnat erbjuda sina professionella
lösningar. LeaseGreens starka tillväxt har krävt nästan årlig uppdatering av
försäkringsskyddet. Vid dessa uppdateringar har Aon lyckats förhandla fram
bättre försäkringsskydd och förmånligare försäkringspremier för LeaseGreen.
Enligt Repo, vill man trygga bolagets verksamhet, effektivitet samt uppnå
sina mål med hjälp av professionell och effektiv riskhantering. LeaseGreen
vill undvika obehagliga överraskningar och fokusera på att betjäna sina
kunder så bra som möjligt.
– Vi uppskattar att vår försäkringsmäklare ger oss lösningar som stödjer den
positiva utvecklingen av vår verksamhet, vår riskhanteringsförmåga och
begränsa riskerna för den nivån.
Stark branschkunskap och öppna diskussioner

Öppna och transparenta diskussioner med sina partners är utgångspunkten
för LeaseGreen. Det är viktigt för dem att en riskhanteringspartner känner till
bolaget samt verksamheten som de bedriver.
– Vi rekommenderar Aons tjänster till företag som behöver omfattande
erfarenhet inom riskhantering i olika delar av sin verksamhet och för olika
situationer, avslutar Teemu Repo.
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Aon är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom riskhantering för företag
och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och
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medarbetarnas produktivitet.
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