KOTIPIZZA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE
7.7.2015
Kotipizza Group Oyj ("Kotipizza" tai "Yhtiö") listautui Helsingin pörssin päälistalle heinäkuun alussa.
Listautumisannissa osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi asetettiin 5,00 euroa osakkeelta, mikä
vastasi noin 31,8 miljoonan euron markkina-arvoa.
Kotipizza on kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi pizzaketjuksi ja tunnetuimmaksi pizzabrändiksi
Suomessa. Yhtiö on onnistunut kasvamaan kannattavasti ja ennustamaan ravintolamarkkinan
trendejä. Tästä esimerkkinä on keväällä 2015 lanseerattu meksikolaistyyppinen ravintolakonsepti
Chalupa. Kotipizzan tehokas liiketoimintamalli perustuu franchise-yrittäjyyteen ja omaan hankintaja logistiikkaorganisaatioon. Malli sitoo vähän pääomaa, mikä mahdollistaa kannattavan kasvun ja
osinkojen maksamisen. Kotipizzan missiona on tarjota herkullista ja vastuullisesti tuotettua ruokaa
järkevään hintaan, ja samalla parantaa maailmaa pizza kerrallaan. Listautumisanti yhdessä
kasvutavoitteiden kanssa tukee Kotipizzan sitoutumista vastuulliseen ja läpinäkyvään toimintaan
sekä mahdollistaa mission tehokkaan toteuttamisen.
Listautumisannissa Kotipizza laski liikkeeseen 5 100 000 uutta osaketta. Osakkeista yhteensä 183
909 osaketta allokoitiin yksityishenkilöille ja yhteisöille ja 4 916 091 osaketta allokoitiin
institutionaalisille sijoittajille. Noin 92,9 prosenttia alunperin tarjotuista 5 492 000 osakkeesta
merkittiin annissa. Yhtiö sai osakeannista noin 25,5 miljoonan euron bruttovarat. Listautumisannin
myötä yhtiö sai yli 300 osakkeenomistajaa ja osakkeiden kokonaismäärä nousi 6 351 201
osakkeeseen. Listautumisannin yhteydessä yhtiö nosti uutta pankkilainaa ja maksoi takaisin
2.4.2013 liikkeellelasketun 30 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.
Sentican hallinnoimat rahastot jatkavat Kotipizzan suurimpana omistajana 63,2 prosentin osuudella.
”Kotipizza kuuluu pörssiin. Lähes jokaisen suomalaisen tunnistama kuluttajabrändi ansaitsee laajan
omistajapohjan, jonka se listautumisen myötä saa. Yhtiön kasvu sitoo vähän pääomaa, mikä luo
vahvan perustan kannattavalle kasvulle. Sentica on sitoutunut Kotipizzaan ja uskon yhtiön
kiinnostavan myös monia muita”, kommentoi Kotipizzan hallituksen puheenjohtaja ja Sentica
Partnersin partneri Johan Wentzel.
Lisätietoja:
Partneri Johan Wentzel, Sentica Partners Oy
Puhelin: 040 733 9925, sähköposti: johan.wentzel@sentica.fi
Kotipizza lyhyesti
Kotipizza on vuonna 1987 perustettu suomalainen pizzaketju. Vuoden 2014 lopussa yhtiöllä oli 260 ravintolaa. Kotipizzaravintoloiden liikevaihto vuonna 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudelta 2014 oli 52,2
miljoonaa euroa ja käyttökate oli 4,3 miljoonaa euroa.
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