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Larina AB grundades av Consilium Invest, väldigt duktiga entreprenörer som bestämde sig för att börja arbeta inom
finansbranschen. Consilium Invest blev snabbt Larina AB då möjligheterna fanns för Larina att ta detta flera nivåer
högre tack vare ett brett nätverk och väldigt enorma projekt med hög avkastning.
 
Vår utgångspunkt är att investera och satsa i växlande projekt som i sin tur ger tillbaka och är vinstgivande.
 
Med flera års erfarenhet har det gett oss större insikt på hur marknaden fungerar och på vilket
tillvägagångssättarbetet ska utföras. Vårt breda nätverk gav oss möjligheten till att samarbeta med andra
entreprenörer vid olika projekt och driva dem till framgång.

BAKGRUND



Vår enorma kundbas talar för sig själv. Klienter som tillhör oss har ansträngt sig i flera år för att gå i plus medvetna om
att det har kostat dem en stor del av deras kassa och det är just därför Larina Invest vill hjälpa våra kunder genom att
betala tillbaka den summan de förlorat genom att investera hos oss.
 
Larina Invest har en personal som arbetat länge inom investerings området vilket betyder att den mognad som
införskaffats kommer med moderna lösningar. Utifrån vår analys agerar vi och på så sätt ökar volymen av att
upptäcka tillväxt för avkastningsmöjligheter.
Vår enorma kundbas talar för sig själv. Klienter som tillhör oss har ansträngt sig i flera år för att gå i plus medvetna om
att det har kostat dom en stor del av deras kassa och det är just därför Larina Invest vill hjälpa våra kunder genom att
betala tillbaka den summan de förlorat genom att investera hos oss.

TILLTRO



SAMFÖRSTÅND
Att investera sina pengar i olika projekt eller andra växlande bolag kan kännas som att man simmar i främmande
vatten, just därför ser vi till att våra investerare alltid är delaktiga och även hålls uppdaterade när det gäller deras
insättning. 
När de gäller den sociala frågan är det viktigt att våra kunder är så isolerade mot affärsrisker som möjligt.
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LARINA AB

Varför Larina
AB?

15 års erfarenhet
Tillgänglighet
Punktlighet
Hållbar utveckling

Vår personal har bred kompetens
och flera års erfarenhet.



Investeringsmoment
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.larinainvest.se

Aktie
Fastighet
Nätverk
Fond
Padel
Grön energi

Vår personal har bred kompetens och flera års erfarenhet. 
Därför implementeras varierade investeringsmoment beroende på

vad en aktör funderar på att investera i. 



Master Sezay Bygg
MS Bygg har arbetat inom byggbranschen i många år och besitter kunskap
och erfarenhet som kan hjälpa dig som fastighetsägare, företag eller
privatperson. 

MS Bygg AB är en helhetslösning och ser till att ditt projekt utförs så fullkomligt
som möjligt. Som ett väletablerad företag hjälper vi dig med inte bara
totalrenovering men även skötsel 
av din fastighet. 

MS Bygg tar själva ansvaret till att leverera de absolut bästa materialet som
marknaden har att erbjuda, från växlande leverantörer ser vi till att hålla den
kvalité som du önskat. 

www.mastersezay.se



Summer Home
Summer Home Real Estate är en turkisk mäklare med huvudkontor i
den underbara kuststaden Alanya på den turkiska rivieran. Kontoret
ligger centralt beläget i Alanya centrum. Ägaren är en licensierad
fastighetsmäklare med många års erfarenhet av fastighetsmarknaden.
Vår mångåriga erfarenhet och vårt engagemang för våra kunder har
gjort att vi fått ett mycket gott rykte bland folk och i branchen.

Summer Home erbjuder ett stort utbud av bostäder vid Medelhavet, allt
från mysiga lägenheter till lyxiga villor med läge antingen i centrum
eller i en lugn naturlig miljö. Låt din dröm gå i uppfyllelse att skaffa en
semesterbostad i solen på en av de mest underbara semesterorterna.

Fastighetsinvesteringen i ett främmande land är ett stort beslut. Våra
mäklare erbjuder sina kunder pålitligt och ärligt konsultation angående
köp av fastigheter i Turkiet. Som ett team av professionella
fastighetsmäklare för utländska köpare, förstår vi våra kunders smak,
intresse och önskan om kvalitet och detaljer. 

www.summerhome.se



Eferio communications
Larina Invest AB har givits möjligheten att teckna aktier med Eferio
Communications Holdings ApS, vilket är ägarbolaget bakom satsningen i
telekommunikation i Afrika. Larina har tecknat aktier vid en tidig tidpunkt
och räknar med en värdeutveckling av aktierna i takt med att Eferio
expanderar i
Afrika.

Eferio tillhandahåller unika helhetslösningar som möjliggör väl behövande
telekommunikationslösningar, vilket ger telekommunikation- och digitala
tjänsteleverantörer möjligheten att öka sina abonnentvolymer med lägre
kostnad och bättre kvalitet.

www.eferio.se



Gojitech

PROJEKTERING
INSTALLATION
KONSULTATION
SERVICE

Gojitech i Malmö är ett av de företagen inom konsult- och installations ‐
företag som erbjuder effektiva installations lösningar med kunden i fokus.
Verksamheten består i huvudsak av att utföra projektering, ventilations ‐
entreprenader och service på fastighetstekniska installationer. Vi arbetar
över hela Skåne och med kontor i Malmö.

www.gojitech.se



Optibiz

Abonnemang
Körjournal
Växellösningar
Affärssystem

Optibiz hjälper företag att optimera och kostnadseffektivisera följande
telefonilösningar: Telefonabonnemang, Växellösningar och Hårdvara. Vi
tar hand om era datorer och erbjuder företag kompletta
arbetsstationspaket.

www.optibiz.se



www.larina.se
info@larina.se
040-6434730

Amiralsgatan 20, 211 55 Malmö

Låt oss nätverka
Vi sätter kunden i främsta rum. Tveka inte att kontakta oss vid funderingar.

Larina AB


