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Folmer Equity Fund II -rahaston uusin sijoitus Europlan
Engineering Oy
Folmer Management Oy:n hallinnoima Folmer Equity Fund II Ky sijoittaa meriteollisuuteen
ostamalla enemmistön Europlan Engineering Oy:stä. Järjestelyn yhteydessä vaativiin
sisustusratkaisuihin erikoistunut Hermann´s Finland Oy siirtyy kokonaan Europlan
Engineering Oy -konsernin omistukseen.
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projektiyhtiö. Ydinliiketoiminnassaan Europlan Engineering Oy keskittyy haastaviin turn key -toimituksiin kotimaisille
ja ulkomaisille toimijoille. Yritys palvelee asiakkaitaan kansainvälisten matkustaja-alusten, superjahtien ja
rakennusteollisuuden alueilla. Yrityksen projektinhallintaosaaminen sekä joustava alihankintaverkosto mahdollistavat
mittavat maailmanlaajuiset hankkeet. Yhtiön kuluvan tilikauden liikevaihtoennuste on noin 55 MEUR.
Yhtiön nykyinen omistaja ja toimitusjohtaja Jari Savola jatkavaa yhtiön toimitusjohtajana ja merkittävänä omistajana
40 %:n omistusosuudella. Myös Hermann´s Finland Oy:n entinen omistaja Heikki Nieminen jatkaa yhtiön
palveluksessa.
”Halusin kumppanin, joka vie yritystä kunnianhimoisesti uudelle tasolle sen jokaisella osa-alueella. Erityisesti
kansainvälisten suurien tilausten myötä vaatimustasomme yrityksenä on asetettu hyvin korkealle. Aiomme ylittää
asiakkaiden odotukset myös tulevaisuudessa ”, kertoo Europlan Engineering Oy:n toimitusjohtaja Jari Savola.
”Vallitsevat megatrendit tukevat vahvasti risteilytoiminnan kasvua. Myös mahdollisuus rakentaa uusia liiketoimintaalueita on meille ajallisesti hyvin otollinen”, Folmerin toimitusjohtaja ja partner Sami Tuominen toteaa. ”Europlan
Engineering Oy koostuu joukosta kotimaisen meriteollisuuden kokeneita erityisasiantuntijoita. Hermann´s Finland Oy
taas tarjoaa poikkeuksellisen laajan tuotantoteknisen osaamisen. Yritysten osaaminen mahdollistaa kansainvälisesti
tunnustetun aidon edelläkävijyyden”, Folmerin pääomasijoitusjohtaja ja partner Johanna Marin lisää.
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Europlan Engineering Oy on kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille turn key -toimituksia toteuttava projektihallinnan
ja suunnittelun erityisosaaja. Yritys palvelee asiakkaitaan kansainvälisten matkustaja-alusten, superjahtien ja
rakennusteollisuuden alueilla. www.europlan.fi
Hermann´s Finland Oy on vaativiin sisustusratkaisuihin erikoistunut tuotantoteknologian yritys. Yrityksen
ammattitaidon peruselementtejä ovat perinteiset kädentaidot, luova design-osaaminen sekä modernin
valmistustekniikan ja materiaalien laaja tuntemus. Tuotanto rakentuu tietokoneavusteisiin suunnittelutekniikoihin ja
tarkkaan mallinnukseen. www.hermanns.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.

