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Folmer tukemaan ProMart Oy:n kasvua 
 

ProMart Oy siirtyy yrityskaupan myötä Folmer Management Oy:n hallinnoiman Folmer 
Equity Fund II Ky:n sijoitukseksi. ProMartin nykyiset omistajat jatkavat yhtiössä 
vähemmistöomistajina ja työntekijöinä. Yhteisenä tavoitteena on tehostaa ProMartin 
voimakasta kasvua ja tukea yrityksen kehittymistä edelleen alansa johtavaksi toimijaksi. 

 
ProMart Oy on vuonna 2009 perustettu teknisen tukkukaupan erityisosaaja. ProMart on erikoistunut palvelemaan 
vaativia teollisuuden, rakennustoimialan ja kunnossapidon asiakkaita monipuolisella tuote- ja palveluvalikoimalla, 
joka sisältää mm. työkalut, kiinnitystarvikkeet, suojaimet ja kemikaalit. Yhtiö palvelee asiakkaitaan monikanavaisesti. 
ProMartin pääkonttori ja keskusvarasto sijaitsevat Pirkkalassa, sen ohella sillä on myymälät myös Vantaalla ja 
Jyväskylässä. Lisäksi yrityksellä on toimipisteet Turussa, Kuopiossa, Oulussa sekä Raumalla. 
 
Tulevaisuudessa ProMart tavoittelee entistä merkittävämpää asemaa markkinoilla. Yhtiö tunnetaan dynaamisena ja 
innovatiivisena toimialansa uudistajana. Yhtiön tavoitteena on edelleen laajentaa tuotevalikoimaansa sekä jatkuvasti 
kehittää asiakaskokemustaan kilpailijoista erottuvalla palvelukonseptilla. Kuluvalla tilikaudella yhtiön ennustettu 
liikevaihto on noin 22 MEUR ja se työllistää 69 henkilöä. 
 
 
 
Lisätietoja: 
 
Toimitusjohtaja, Sampo Säily, ProMart Oy, puh. 040 095 0332, sampo.saily@promart.fi 
 
Toimitusjohtaja, partner Sami Tuominen, Folmer Management Oy, puh. 040 708 4905, sami.tuominen@folmer.fi 

 

ProMart Oy on tekniseen tukkukauppaan keskittyvä yritys, jonka tuotevalikoima koostuu tunnetuista 
merkkituotteista, jotka vastaavat teollisuuden ja rakennustoimialan ammattilaisten asettamia vaatimuksia. Yrityksen 
laaja tuotevalikoima kattaa työkalujen ja tarvikkeiden lisäksi myös erilaiset kemikaalit sekä suojaimet. 
www.promart.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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