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Sentica Partners vauhdittamaan Puuilon kasvua
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut enemmistön Puuilo Oy:n
osakekannasta. Puuilon aiemmat omistajat jäävät yritykseen merkittäviksi vähemmistöosakkaiksi ja
Markku Tuomaala jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Sentica tuo yrityskaupan myötä Puuilolle entistä
paremmat mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen ja laajentamiseen uusille paikkakunnille
perustamalla uusia tavarataloja tai tekemällä yritysostoja.
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut 55 prosenttia Puuilo osakekannasta.
Puuilon aiemmat omistajat Markku, Päivi ja Heikki Tuomaala jäävät yritykseen merkittäviksi
vähemmistöosakkaiksi 25 prosentin omistuksella. Puuilon toimintaan sitoutuneet avainhenkilöt omistavat
jatkossa 20 prosenttia yrityksen osakekannasta. Yrityskaupan jälkeen Puuilon operatiivinen johto jatkaa
nykyisissä tehtävissään. Omistajien tavoitteena on kaksinkertaistaa Puuilon liikevaihto seuraavan viiden
vuoden aikana sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyjen avulla.
”Toteutettu yrityskauppa mahdollisti omistuspohjan merkittävän laajentamisen avainhenkilöiden osalta,
mikä vahvistaa Puuilon toimintaedellytyksiä ja tukee yrityksen kehittämissuunnitelmaa. Sentica ymmärsi
tiiviiseen yhteistyöhön, asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen ja suoraviivaiseen toimintaan perustuvat
arvot, joita olemme vaalineet Puuilossa jo kolmatta sukupolvea”, Markku Tuomaala toteaa.
”Tuomaalan perhe on luonut Puuilosta hienon kasvutarinan ja osoittanut, että yhtiön liiketoimintamalli
menestyy erinomaisesti myös taloudellisesti epävarmoina aikoina, jolloin kuluttajien hintatietoisuus
korostuu. Puuilon liikevaihto on kolminkertaistunut viimeisen kuuden vuoden aikana ja uskon vahvasti, että
pystymme yhdessä kehittämään yhtiöstä entistäkin merkittävämmän toimijan omassa segmentissään”,
kommentoi Sentican sijoitusjohtaja Eero Leskinen, joka toimii jatkossa Puuilon hallituksen puheenjohtajana.
Puuilo on vuonna 1982 perustettu perheyritys, joka on kasvanut keskisuureksi vähittäistavarakauppaa
harjoittavaksi kauppaketjuksi. Puuilolla on seitsemän vähittäistavarakauppaan erikoistunutta tavarataloa
sekä verkkokauppa, jotka myyvät erityisesti pienrautaa ja rakentamiseen tarkoitettuja tuotteita. Tavaratalot
sijaitsevat Kajaanissa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tuusulassa, Suomussalmella ja Vantaalla. Yrityksen
nykyinen henkilöstömäärä on noin 130 ja liikevaihto kasvaa noin 35 miljoonaan euroon vuonna 2011.
ProMan Oy toimi yrityskaupassa Markku, Päivi ja Heikki Tuomaalan neuvonantajana.
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Sentica Partners Oy
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten
omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 180 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina
ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot.
www.sentica.fi
Puuilo Oy
Puuilo on 1982 perustettu perheyritys, jonka toiminta on lähtenyt liikkeelle pienestä puusepän verstaasta. Nykyisin yritys
on puhtaasti vähittäiskauppaa harjoittava keskisuuri kauppaketju, jonka valikoimiin kuuluvat muun muassa
pienrautatavarat, puutarhatuotteet, työkalut, koneet, vapaa-ajan tuotteet, lemmikkieläintarvikkeet, pesuaineet sekä
erilaiset sesonkituotteet. Yritys tunnetaan edullisista hinnoistaan ja erittäin laajasta tuotevalikoimasta. Puuilo nykyinen
henkilöstömäärä on noin 130 ja liikevaihto kasvaa noin 35 miljoonaan euroon vuonna 2011.
www.puuilo.fi

