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Folmer Equity Fund I -rahaston kohdeyhtiö Umacon Oy 
osti Romuta Oy:n 

Umacon Oy, yksi Suomen johtavista purkualan yrityksistä, osti Pohjois-Pohjanmaan 
suurimman yksityisen metallinkierrätysyrityksen Romuta Oy:n koko osakekannan. 
Romutan Pohjois-Pohjanmaan metallinkierrätystoiminta sekä vahva metallinkierrätysalan 
osaaminen tehostavat Umaconin kiertotalouden prosesseja entisestään. 

Yrityskaupan myötä Umaconin purku- ja kierrätyspalveluiden toimintamahdollisuudet laajenevat. Yrityksellä on 
kaupan johdosta metallinkierrätysliiketoimintaa Etelä-Suomen, Lahden ja Kouvolan, pisteiden lisäksi Pohjois-
Suomessa Limingassa ja lukumäärä kasvaa. Metallinkäsittelykapasiteetin tuplaantuessa ja logistiikan tehostuessa 
liiketoiminnassa voidaan saavuttaa taloudellisia säästöjä ja päästöjen vähenemisellä on myös positiivinen ekologinen 
vaikutus. Yrityskaupan jälkeinen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 36 miljoonaa euroa ja yritykset 
työllistävät yhteensä lähes 85 henkilöä. 
 
Romuta on kasvanut viiden vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaan johtavaksi yksityiseksi metallinkierrätysalan 
yritykseksi. Yrityskaupan myötä Romutan brändi laajentuu Lahden ja Kouvolan metallinkierrätyspisteisiin sekä 
tuleviin kohteisiin. Lisäksi Umaconin metallinkierrätyskapasiteetti tuplaantuu ja yrityksen resurssit jakautuvat 
maantieteellisesti laajalle alueelle. Kun metallinleikkaus- ja kierrätysmahdollisuuksia on Etelä-Suomen lisäksi 
Pohjois-Suomessa, myyntimääriä ja tehokkuutta saadaan kasvatettua merkittävästi. Yrityskaupan myötä esimerkiksi 
pohjoisessa sijaitsevista purkukohteista tuleva metalli voidaan leikata ja käsitellä paikallisesti etelään kuljettamisen 
sijaan. 
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Romuta Oy on metallinkierrätysalan yritys, jonka brändi on rakentunut ammattitaitoisen metalliromun ostamisen ja 
palvelukeskeisyyden ympärille. Liiketoiminta kattaa metalliromun ostamisen lisäksi asiakkaan myyntiä helpottavia 
palveluja kuten nouto-, polttoleikkaus- ja kuivatuspalvelut sekä kierrätystä helpottavia välineitä kuten vaihto- ja 
keräyslaatikot. www.romuta.fi 

Umacon Oy on purkutöiden rautainen ammattilainen Suomessa, joka tekee yli 30 vuoden ammattitaidolla kone- ja 
rakennuspurkutyöt. Purkutyöt, mahdollinen romutus ja niihin liittyvä materiaalien kierrätys tehdään aina kestävää 
kehitystä silmällä pitäen. www.umacon.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 
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