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Folmer Equity Fund II -rahaston uusin sijoitus REACHLaw 
Oy 

REACHLaw Oy vahvistaa toimintaansa siirtymällä yrityskaupan myötä Folmer 
Management Oy:n hallinnoiman Folmer Equity Fund II Ky:n rahastosijoitukseksi. 
REACHLaw’n nykyiset yrittäjäomistajat jatkavat yhtiössä vähemmistöomistajina ja 
työntekijöinä. Yhteisenä tavoitteena on tehostaa REACHLaw’n kansainvälistä kasvua ja 
tukea yrityksen kehittymistä alansa johtavaksi toimijaksi. 

REACHLaw on vuonna 2006 perustettu kemiallisten aineiden rekisteröinnin ja lupaprosessien asiantuntijayritys. 
REACHLaw on erikoistunut palvelemaan vaativaa asiakaskuntaa, joka koostuu kemikaalien valmistajista, 
jatkokäyttäjistä, maahantuojista, kauppiaista, vähittäismyyjistä ja julkisista organisaatioista useilta eri toimialoilta yli 
60 maasta. REACHLaw vastaa asiakkaiden tarpeisiin yhdistämällä juridisen, teknisen ja liiketoimintaan liittyvän 
osaamisen räätälöidyksi palveluksi. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja lisäksi yrityksellä on toimipisteet 
Isossa-Britanniassa, Turkissa, Venäjällä sekä Intiassa. 
 
Tulevaisuudessa REACHLaw tavoittelee entistäkin merkittävämpää asemaa markkinoilla, jossa se tunnetaan 
dynaamisena ja luotettavana toimijana. Yhtiön tavoitteena on vastata kehittyvän ja lisääntyvän sääntelyn luomaan 
kysyntään tarjoamalla entistäkin laadukkaampia ja monipuolisempia asiantuntijapalveluita nykyisille asiakkailleen 
sekä samalla laajentua uusille maantieteellisille alueille. Kesäkuussa 2021 päättyneellä tilikaudella yrityksen 
liikevaihto oli noin 5,2 MEUR.  
 
Lisätietoja: 
 
Toimitusjohtaja, yrittäjä Jouni Honkavaara, REACHLaw Oy, puh. 040 059 9055, jouni.honkavaara@reachlaw.fi 
 
Toimitusjohtaja, partner Sami Tuominen, Folmer Management Oy, puh. 040 708 4905, sami.tuominen@folmer.fi 

REACHLaw Oy on kemiallisten aineiden lupamenettelyjen asiantuntija EU:ssa ja sen ulkopuolella. REACHLaw 
tarjoaa kemikaaleihin liittyvien säädösten noudattamiseen liittyviä palveluita ja avustaa yrityksiä pääsemään 
markkinoille maailmanlaajuisesti. www.reachlaw.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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