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Folmer Equity Fund II -rahasto sijoittaa Finnsiirtoon
Folmer Management Oy:n hallinnoiman Folmer Equity Fund II Ky:n toinen sijoitus on
nopeasti kasvava raisiolainen trukkipalveluyhtiö Finnsiirto Oy
Finnsiirto on vuonna 1989 perustettu trukkimyynnin ja logistisen alan palvelutalo. Yhtiö myy ja vuokraa
maahantuomiaan Hyundai- ja Ausa-trukkeja, muita varastolaitteita sekä käytettyjä koneita. Lisäksi yhtiö huoltaa ja
ylläpitää koneita sekä myy niihin varaosia ja lisävarusteita. Yhtiön asiakaskunta koostuu pääosin suomalaisista
teollisuusyrityksistä sekä logistiikka-alan palveluyhtiöistä. Yhtiön nykyiset omistajat Kalle Dahlman, Antti Nummela
ja Kimmo Tiittanen jatkavat yhtiön palveluksessa sekä jäävät vähemmistöosakkaiksi yhtiöön 40 % omistusosuudella.
Folmer Equity Fund II Ky omistaa yhtiöstä yrityskaupan jälkeen 60 %. Yhtiön kuluvan tilikauden liikevaihtoennuste
on noin 9 MEUR ja se työllistää 12 henkilöä.
”Finnsiirto tarvitsi kumppania toteuttaakseen kasvustrategiaansa ja parantaakseen mahdollisuuksiaan palvella
nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitaan tulevaisuudessa entistä paremmin”, kertoo Finnsiirron toimitusjohtaja Antti
Nummela.
”Tunnistimme
Finnsiirrossa
ja
sen
liiketoimintamallissa
merkittävää
kasvupotentiaalia.
Toimialan
asiakaskäyttäytyminen on parhaillaan murroksessa ja tavoitteenamme on siten laajentaa yhtiön liiketoimintaa
nimenomaan asiakaskeskeisesti”, Folmerin toimitusjohtaja ja partner Sami Tuominen toteaa. ”Finnsiirron henkilöstön
laaja palveluosaaminen sekä asiakkaiden ja päämiehien pitkä ja syvällinen tuntemus luovat vahvan perustan yhtiön
kumppanuuksiin perustuvalle kasvutarinalle”, Folmerin pääomasijoitusjohtaja ja partner Johanna Marin lisää.
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Toimitusjohtaja, partner Sami Tuominen, Folmer Management Oy, puh 040 708 4905, sami.tuominen@folmer.fi
Toimitusjohtaja Antti Nummela, Finnsiirto Oy, puh 0207 351 602, antti.nummela@finnsiirto.fi
Finnsiirto Oy on ammattitason trukkimyynnin ja logistisen alan palvelutalo. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan
valikoiman materiaalienhallinta-alan ratkaisuja. www.finnsiirto.fi
Folmer Management on kotimaisiin pk-yrityksiin keskittynyt pääomasijoittaja. Folmer Management Oy tukee
kohdeyritysten kasvua, kehittymistä ja arvonnousua yritysjohdon kumppanuuteen pohjautuvalla toimintatavalla.
www.folmer.fi

Folmer Equity Fund II Ky benefits from the support of the European Union under the Equity Facility for Growth
established under Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and the Council establishing a
Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium enterprises (COSME) (2014-2020).
Businesses can contact selected financial institutions in their country to access EU financing:
www.access2finance.eu.

