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Sentica sijoittaa Sisco Oyj:n kasvuun
Kotimaisen pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto hankkii enemmistöosuuden
puutalorakentaja Sisco Oyj:n osakekannasta 25.10.2016 allekirjoitetussa järjestelyssä. Aiemmat omistajat
jatkavat merkittävissä operatiivisissa rooleissa ja omistajina yhtiössä myös omistuspohjan vahvistamisen
jälkeen.
Sisco Oyj on vuonna 2008 perustettu massiivipuurakenteisiin sekä moduuli- ja elementtiratkaisuihin erikoistunut
rakennuttaja. Yhtiö aloitti toimintansa urakoitsijana, mutta alkoi varsin pian toiminnan käynnistymisen jälkeen
keskittyä kohtuuhintaisten ja ekologisten massiivipuurakenteisten asuntojen tuotantoon. Yritys on viime vuosina
kasvanut voimakkaasti pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Vuonna 2015 Sisco toteutti noin 150 kotia, ja
yhtiön liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa.
Sentica tulee mukaan tukemaan Siscon vahvaa kasvutarinaa enemmistöomistajana. Sentican mukaantulon myötä
Siscolla on entistä paremmat resurssit valitun kasvustrategian toteuttamiseen. Yhtiön aiemmat omistajat jatkavat
edelleen merkittävissä operatiivisissa rooleissa ja omistajina.
Puumoduuli- ja puuelementtirakentaminen on vahvassa kasvussa maailmanlaajuisesti, ja sen hyötyihin lukeutuvat
muun muassa rakentamisen nopeus, laadukkuus ja kohtuuhintaisuus. Kun huomioon otetaan myös itse
rakennusmateriaali eli puu, joka on yksi harvoja ekologisia rakennusmateriaaleja, voidaan konseptin eduiksi lukea
lisäksi parempi sisäilman laatu, kierrätettävyys ja vähäinen elinkaaren mittainen energiakäyttö.
“Tämän päivän asumisen keskeisiä trendejä ovat asuminen omakotimaisessa ympäristössä, ekologinen asuminen,
yhteys luontoon, kompakti asuminen kohtuukokoisissa asunnoissa ja hyvä saavutettavuus työpaikkakeskittymistä.
Sentican mukaantulo antaa meille vahvan aseman asuntomarkkinoilla toteuttaa laadukkaita kohtuuhintaisia asuntoja
juuri asukkaiden tarpeiden mukaan. Näemme erittäin suuren kasvupotentiaalin tässä markkinasegmentissä.”, kertoo
Siscon toimitusjohtaja, KTM Lauri Halminen.
“Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme tukemaan Siscon kehitystä ja kasvua. Olemme tutkineet rakentamisen
markkinaa eri kulmilta jo jonkin aikaa ja näemme, että Siscon lähestyminen rakentamiseen vastaa moneen
haasteeseen, joita esimerkiksi jatkuva kaupungistuminen luo. Uskomme, että Siscon tarjoamat laadukkaat, ekologiset
ja innovatiiviset ratkaisut vastaavat hyvin markkinakysyntään ja sen tarpeisiin tänään ja myös pidemmällä aikavälillä.”,
toteaa partneri Johan Wentzel Sentica Partnersilta.
Järjestelyn toteuttaminen vaatii vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän.
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Sisco Oyj
Sisco on kotimainen puutalorakentamisen edelläkävijä, joka tarjoaa innovatiivisia ja laadukkaita asumisen ratkaisuja, joiden keskiössä ovat
ekologisuus, yhteys luontoon, kompakti asuminen ja hyvä saavutettavuus työpaikkakeskittymistä. Yhtiön keskeinen toiminta-alue on kohtuuhintaisten
omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen tuotanto pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Vuonna 2015 Sisco toteutti noin 150 kotia, ja yhtiön
liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa. www.sisco.fi
Sentica Partners Oy
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen
kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat
sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi

