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Folmer Equity Fund II -rahaston uusin sijoitus Narvi Oy
Narvi Oy vahvistaa toimintaansa siirtymällä yrityskaupan myötä Folmer Management Oy:n
hallinnoiman Folmer Equity Fund II Ky:n rahastosijoitukseksi. Yrittäjä Arto Sainio jatkaa
yrityksen toimitusjohtajana ja osakkaana tavoitteenaan rakentaa yhdessä yrityksen
henkilöstön kanssa Narvista entistäkin tunnetumpi toimija niin kotimaassa kuin
kansainvälisestikin.
Narvi on vuonna 1937 perustettu perinteikäs kiuasvalmistaja, jonka tuotemerkkejä ovat Narvi, Aito ja Kota. Kiukaiden
lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu laaja valikoima erilaisia tulisija- ja saunatuotteita, jotka kaikki ovat täysin Suomessa
suunniteltuja ja valmistettuja. Yrityksen tuotemerkit ja tuotteet ovat osa suomalaista saunakulttuuria ja niitä käytetään
niin kodeissa kuin vapaa-ajan asunnoillakin. Narvin pääkonttori tuotantotiloineen sijaitsee Rauman Lapissa, ja lisäksi
yrityksellä on toimipiste Turussa.
Tulevaisuudessa Narvi tavoittelee, vahvojen tuotemerkkiensä ja laajan tuotevalikoimansa turvin, entistäkin
merkittävämpää asemaa niin Suomessa kuin Euroopassa. Yhtiön tavoitteena on vastata saunatuotteiden
voimakkaasti kasvavaan kysyntään tarjoamalla asiakkailleen elinkaareltaan pitkäikäisiä tuotteita, joissa yhdistyvät
vuosikymmenien perinteet, ajaton muotoilu, harkitut ja kestävät materiaalivalinnat sekä nykyaikaiset innovaatiot.
Joulukuussa 2021 päättyneellä tilikaudella yrityksen liikevaihto oli noin 12,6 MEUR ja se työllistää tällä hetkellä 58
henkilöä.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja, yrittäjä Arto Sainio, Narvi Oy, puh. 050 575 7112, arto.sainio@narvi.fi
Toimitusjohtaja, partner Sami Tuominen, Folmer Management Oy, puh. 040 708 4905, sami.tuominen@folmer.fi
Narvi Oy on kotimainen kiuasvalmistaja, joka valmistaa laadukkaita sauna- ja tulisijatuotteita. Narvin tuotemerkkejä
ovat Narvi, Aito ja Kota. Yrityksen historia ulottuu aina vuoteen 1937 asti ja sen kaikki tuotteet ovat alusta loppuun
Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja. www.narvi.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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