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SENTICA MYY OMISTUKSENSA PUUILOSSA
Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto myy omistuksensa nopeasti kasvavasta
tarjoustavarataloketju Puuilo Oy:stä. Ostajana on Adelis Equity Partners Fund I ja Puuilon
avainhenkilöt jatkavat yhtiön merkittävinä omistajina.
Puuilo on perustettu vuonna 1982 ja yhtiö on yksi johtavista tarjoustavarataloketjuista Suomessa.
Vahvasti kasvavalla yhtiöllä on tällä hetkellä 15 myymälää ympäri Suomea sekä verkkokauppa.
Laaja tuotevalikoima sisältää rakennustarvikkeet, työkalut, autotarvikkeet, puutarhatarvikkeet,
lemmikkiruoat ja tarvikkeet sekä taloustavarat. Puuilo puhuttelee erityisesti tee-se-itse-miehiä ja –
naisia, ja yhtiö tunnetaan aina edullisista hinnoistaan sekä laajasta tuotevalikoimastaan. Yhtiön
henkilöstömäärä on 240 ja sen liikevaihto on noin 75 miljoonaa euroa.
”Kehitimme yhtiötä Sentican kanssa menestyksekkäästi neljä vuotta ja nyt oli luonteva hetki vaihtaa
kumppani suurempaan pääomasijoittajaan. Neljän vuoden aikana olemme hioneet
liiketoimintakonseptia entisestään ja laajensimme ketjun maankattavaksi toimijaksi, joka kasvaa
selvästi toimialaa nopeammin. Tavoitteenamme on tulevina vuosina tuplata myymälöittemme
määrä. Seuraava uusi kauppa avataan jo maaliskuussa Ouluun”, kertoo Puuilon perustaja ja
toimitusjohtaja Markku Tuomaala.
”Puuilo on osoittanut konseptinsa toimivuuden jokaisella paikkakunnalla vähittäiskaupan yleisistä
haasteista huolimatta ja omistusaikanamme yhtiö kasvatti liikevaihtoaan noin 150 prosenttia. Adelis
pääsee kehittämään toimialansa huippuihin kuuluvaa yhtiötä erittäin hyvältä pohjalta”, sanoo
Sentican partneri Eero Leskinen.
Osapuolet ovat sopineet pitävänsä kaupan ehdot salassa lukuun ottamatta tietoa, että kauppa
edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän.
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Sentica Partners Oy
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten
omistamiseen sekä kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina ovat
pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi
Puuilo Oy
Puuilo on vuonna 1982 perustettu perheyritys, jonka toiminta on lähtenyt liikkeelle pienestä puusepän verstaasta
Kainuusta. Nykyisin yritys on puhtaasti vähittäiskauppaa harjoittava keskisuuri tavarataloketju, jolla on Suomessa 15
myymälää ja verkkokauppa. Valikoimaan kuuluu rakennustarvikkeet, työkalut, autotarvikkeet, puutarhatarvikkeet,
lemmikkiruoat ja tarvikkeet sekä taloustavarat. Yritys tunnetaan aina edullisista hinnoistaan ja erittäin laajasta yli 80.000
tuotetta käsittävästä tuotevalikoimasta. Yhtiön henkilöstömäärä on 240 ja sen liikevaihto on noin 75 miljoonaa euroa.
www.puuilo.fi.

