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Folmer sijoittaa Nanso- ja Vogue-brändeihin 

Nanso Group Oy:n pääomistajuus siirtyy kotimaisen pääomasijoitusyhtiö Folmer 
Management Oy hallinnoimalle Folmer Equity Fund II -rahastolle. Nanso Group omistaa 
Suomen arvostetuimpiin naisten vaatebrändeihin kuuluvat Nanso- ja Vogue-brändit. 

Yhdessä Nanso Group Oy ja rahaston jo ennestään omistama Holmberg Brands Oy muodostavat Suomen 
mittakaavassa merkittävän brändeihin keskittyvän konsernin, jonka yhteenlaskettu liikevaihtoennuste vuodelle 2020 
on lähes 28 MEUR ja joka työllistää yhteensä noin 110 henkilöä. Nanso Groupin pääomistajat ja Holmberg Brandsin 
vähemmistöomistajat jatkavat kokonaisuuden merkittävinä vähemmistöomistajina. 
 
”Yrityskauppa mahdollistaa rahaston nykyisen kohdeyhtiön Holmberg Brandsin entistä tiiviimmän yhteistyön Nanso 
Groupin kanssa sekä synergiaetujen saavuttamisen kautta yritysten täysimääräisen kehittämisen”, toteaa Folmer 
Managementin toimitusjohtaja ja partner Sami Tuominen. 
 
”Järjestely varmistaa Nanso- ja Vogue-brändien pitkäjänteisen kehittämisen jatkossakin ja edesauttaa merkittävästi 
kasvustrategiamme kiihdyttämistä”, kertoo Nanso Groupin toimitusjohtaja Antti Rönkkö. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Sami Tuominen, toimitusjohtaja, partner, Folmer Management Oy, puh. 040 708 4905, sami.tuominen@folmer.fi 
 
Antti Rönkkö, toimitusjohtaja, Nanso Group Oy, puh. 050 5184 750, antti.ronkko@nansogroup.com 

Nanso Group Oy on vuonna 1921 perustettu bränditalo, jonka tunnettuja brändejä ovat Nanso ja Vogue. Nanso-
tuotteet ovat tunnettuja uniikeista kuoseista, korkeasta laadusta sekä klassisen ajattomasta suomalaisesta 
suunnitteluosaamisesta. Vogue on yksi Pohjoismaiden arvostetuimmista sukka- ja sukkahousubrändeistä. 
www.nanso.com // www.vogue.fi 

Holmberg Brands Oy tarjoaa markkinoille valikoiman omia konseptoituja tuotemerkkejä ja lisenssisopimuksia ja 
sillä on omaa suunnittelu- ja tuotanto-osaamista. Yritys toimii myös maahantuojana. www.holmbergbrands.fi  

Folmer Management Oy 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. 
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