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Vauhtia kasvuun ja kansainvälistymiseen

Sentica Partners ostaa Arme Oy:n
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto ostaa Arme Oy:n osakekannan
Panostaja Oy:ltä ja muilta vähemmistöosakkailta. Yrityksen toimitusjohtaja Jukka Pyykönen
jatkaa merkittävänä omistajana säilyttäen noin 20 prosentin osuuden yrityksestä. Teolliseen
eristämiseen erikoistunut Arme tähtää uudella omistuspohjalla kasvuun sekä
palveluvalikoimaansa laajentamalla että yritysostoin. Velaton kauppahinta on 25,5 MEUR.
Arme Oy on yksi Suomen johtavista teollisuuden ja talotekniikan eristys‐ ja telinetöihin
keskittyneistä palveluyrityksistä. Vuonna 1974 perustettu yritys on eristys‐ ja ohutlevytekniikan
edelläkävijä, joka toimii asiakkaiden kumppanina myös vaativissa suurhankkeissa eri toimialoilla.
Armen liikevaihto tilikaudella 2007 oli 22 MEUR noin 5,2 MEUR käyttökatteella. Alihankkijoineen
yritys työllistää kaikkiaan noin 250 henkilöä.
”Kasvavana teollisuuden palveluyrityksenä Arme sopii hyvin Sentica Parnersin sijoitusprofiiliin.
Yrityksellä on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa toimintaansa sekä yritysostoin että
orgaanisesti laajentamalla nykyistä palvelukokonaisuutta teollisen eristämisen ympärille. Myös
kansainväliset markkinat ovat merkittävä kasvumahdollisuus Armelle”, toteaa sijoitusjohtaja Johan
Wentzel Sentica Partnersista.
”Arme on kasvanut ja tullut uuteen vaiheeseen: nyt meillä on vahva pohja lähteä hakemaan
kasvua myös ulkomailta Sentica Partnersin ja sen verkoston kokemusta hyödyntäen”, sanoo Jukka
Pyykönen, joka jatkaa Arme Oy:n toimitusjohtajana.
Yrityksen hallitukseen on nimitetty Sentican toimitusjohtaja Mika Uotila ja sijoitusjohtaja Johan
Wentzel sekä kaksi kokenutta teollisuusjohtajaa: Ilkka Rantasalo, joka on toiminut johtotehtävissä
mm. StaffPoint Oy:ssä, Waste Management Oy:ssä ja Engel Oy:ssä, Eero Nuutinen, joka on yksi
rakennusliike SRV Yhtiöiden perustajaosakkaista.
Armen asiakaskuntaan kuuluu mm. raskaan prosessiteollisuuden, rakennusteollisuuden ja
voimantuotannon yrityksiä. Petrokemian teollisuus on porvoolaisyritykselle perinteisesti vahva
osaamisalue ja asiakastoimiala. Myös telinetöiden osuus toiminnoista on kasvanut viime vuosina.
Lisätietoja:
Sijoitusjohtaja Johan Wentzel, Sentica Partners Oy
puhelin: 040 733 9925, sähköposti: johan.wentzel@sentica.fi

Toimitusjohtaja Jukka Pyykönen, Arme Oy
puhelin: 0400‐840 195, sähköposti: jukka.pyykonen@arme.fi
Sentica Partners
Sentica Partners on pääomasijoittaja, joka ammattisijoittajien varainhoitajana keskittyy keskisuuriin ja pieniin

yritysjärjestelyihin. Sentica tuottaa sijoittajille taloudellista lisäarvoa yhdistämällä vahvan teollisen ja taloudellisen
osaamisen. Yritys tukee aktiivisesti kohdeyritysten kasvua ja kehittymistä tarjoamalla niiden käyttöön
asiantuntijaverkostonsa erityisosaamista ja muita resursseja. Sentica hallinnoi noin 160 miljoonan euron pääomia.
Yrityksen liiketoiminta on organisoitu kolmeen liiketoiminta‐alueeseen: buyout‐järjestelyt, alueelliset omistusjärjestelyt
ja terveysteknologia. Sentican päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Kuopio. Yhtiön palveluksessa on 20
pääomasijoittamisen ammattilaista. www.sentica.fi
Arme
Arme Oy on suomalainen eristys‐ ja telinetöihin erikoistunut yritys. Toteutamme teollisuuden ja talotekniikan putkisto‐,
säiliö‐, kattila‐ ja laite‐eristykset sekä telinetyöt. Kaikessa toiminnassamme panostamme toiminnan laadun ja
turvallisuuden varmistamiseen sekä terveys‐ ja ympäristövaikutusten minimoimiseen. Armen keskuskonttori sijaitsee
Porvoossa ja muut toimipisteet Naantalissa ja Kouvolassa. Arme‐konserniin kuuluvat myös tytäryhtiöt Renetor Oy
Porvoossa, Renetor Grupp Oü Tallinnassa sekä OOO Renetor Pietarissa. Projektitoimintamme ulottuu koko Euroopan
alueelle. Arme‐konsernin liikevaihto on noin 22 MEUR ja sen palveluksessa on 180 alan ammattilaista. www.arme.fi

