Sentican terveysteknologiarahasto keräsi 30 miljoonaa euroa
Sentica Terveysteknologia I Ky on pääomasijoittaja Sentica Partnersin ensimmäinen
toimialaerikoistunut rahasto. Rahasto keräsi ensimmäiseen sulkemiseen
institutionaalisilta sijoittajilta kaikkiaan 30 miljoonaa euroa – lopullisen tavoitteen
ollessa 50‐60 miljoonaa euroa. Sentican tavoitteena on osallistua toimialan
rakennemuutokseen ja ‐järjestelyihin uudella tavalla: rahasto keskittyy
sijoitustoiminnassaan enemmistösijoituksiin terveydenhuoltoalan vakiintuneisiin
pienehköihin yrityksiin ja rakentaa niistä kehityskelpoisia kokonaisuuksia.
Kotimaiset institutionaaliset sijoittajat, suurimpina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Suomen
Teollisuussijoitus Oy ja Eläke‐Fennia, ovat sijoittaneet uuteen Sentica Terveysteknologia I ‐
rahastoon kaikkiaan 30 miljoonaa euroa. Rahasto aloittaa toimintansa heti ensimmäisen
sulkemisen jälkeen, mutta jatkaa edelleen varainhankintaa.
”Sentican uusi rahasto kohdistaa sijoituksensa innovatiivisella tavalla terveysteknologian
kenttään”, toteaa Eteran varainhoitaja Ilona Karppinen. ”Kohdeyrityksiksi valitaan jo toimintansa
vakiinnuttaneita pienehköjä yrityksiä, jotka täydentävät toisiaan. Niistä kootaan isompia
kokonaisuuksia, joita lähdetään kehittämään pääomasijoittajan moniosaavan tiimin ja
asiantuntijaresurssien tuella. Sentican terveysteknologiarahaston toimintamallissa riskiprofiili on
kiinnostava. Terveysteknologia on mielenkiintoinen sijoituskohde meille juuri nyt, koska maamme
terveydenhuollon muutos on vasta käynnistymässä.”
”On hyvä, että on syntynyt uusi rahasto ja näin riskirahoituksen tarjonta terveysteknologian
yrityksille lisääntyy, toteaa johtaja Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta. Teollisuussijoitus on
johtava Venture Capital ‐rahastosijoittaja Suomessa.
Sentica Terveysteknologia I ‐rahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti terveydenhuollon laitteita,
ohjelmistoja, tietojärjestelmiä ja palveluita tarjoavien yritysten sekä teollisen bioteknologian
toimialan yritysjärjestelyihin. Sentican tarkoituksena on enemmistöomistajana kehittää rahaston
kohdeyrityksiä aktiivisen hallitustyöskentelyn ja asiantuntijaresurssien avulla. Rahaston
tavoitteena on kohdeyhtiöiden pysyvä arvonnousu ja hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle.
”Terveydenhuoltoala tarjoaa mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia – mm. toimialan
muutostrendit luovat runsaasti tarpeita kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita ja
teknologioita. Suomessa tehtyä arvokasta kehitystyötä pystytään viemään eteenpäin luomalla
suurempia kokonaisuuksia. Rahastomme pyrkii omalla liikeideallaan ja sijoitusstrategiallaan
auttamaan kohdeyrityksiä vastaamaan muutostrendeihin ja menestymään kansainvälisessä
kilpailussa. Sentican vankka toimiala‐ ja järjestelykokemus luovat tähän erinomaiset edellytykset”,
toteaa Sentica Partnersin toimitusjohtaja Mika Uotila.
Rahaston sijoitustoimintaa hoitaa viiden asiantuntijan muodostama erillinen Terveysteknologia‐
tiimi, jossa yhdistyvät rahaston menestyksen kannalta keskeiset osaamisalueet: terveystoimialan
laaja tuntemus sekä yritysjärjestelyosaaminen.

Tiimissä on mukana sekä entisiä senticalaisia terveysteknologian ja ICT‐alan osaajia että uusia
henkilöitä, joilla on erityisosaamista terveydenhuoltoalalta. Rahaston toimintaa johtaa Christer
Niemi, jolla on vahva tausta investointipankkiirina.
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