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Sentica Partners yhdistää AtBusineksen ja Trainers’ Housen IT-projektiyksikön
liiketoiminnat
Pääomasijoittaja Sentica Partners yhdistää AtBusiness Oy:n ja Trainers’ House Oyj:n
IT-projektiyksikön liiketoiminnan. Sentican hallinnoima buyout-rahasto omistaa 60,1 % ja
Trainers’ House 19,9 % uudesta yhtiöstä, joka jatkaa toimintaa AtBusineksen nimellä.
Loput 20 % osakkeista on yrityksen avainhenkilöiden omistuksessa. Uusi AtBusiness tähtää
voimakkaaseen kasvuun monipuolisilla palveluilla, joilla asiakkaat voivat parantaa sekä sisäisten
että ulkoisten liiketoimintaprosessiensa tehokkuutta. Yhtiön IT-ratkaisut perustuvat pääosin
Microsoft- ja Java-teknologioihin.
Yritysjärjestely luo IT-palvelualalle uuden merkittävän suomalaisen toimijan, joka tarjoaa
liiketoimintakriittisiä IT-ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä verkkopalveluita monilla eri toimialoilla
toimiville asiakkaille. Vuonna 2010 AtBusineksen liikevaihto tulee olemaan noin 16 miljoonaa
euroa ja sen palveluksessa on noin 170 kokenutta IT-alan osaajaa Helsingissä, Espoossa, Kuopiossa,
Lappeenrannassa ja Pietarissa.
”Kaupan myötä syntyy optimaalisen kokoinen IT-palvelutalo: meillä on entistä laajempi
palvelukokonaisuus ja valmius toimittaa suurempia projekteja, mutta pystymme edelleen
vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin joustavasti ja ketterästi. Yhdistyvien yksiköiden osaamiset ja
ratkaisut täydentävät toisiaan erinomaisesti ja liiketoimintamme keskittyy jatkossakin asiakkaiden
ydinprosessien kehittämiseen”, linjaa AtBusiness Oy:n toimitusjohtaja Juha Rokkanen, joka jatkaa
myös uuden yhtiön toimitusjohtajana.
Enemmistöomistaja Sentica Partnersin tuella toimintaa tullaan jatkossa kasvattamaan lisää.
Senticalla on vahva osaaminen IT-palvelualalta, jonka kehitysnäkymät ovat lupaavat AtBusineksen
kasvustrategian toteuttamisen kannalta.
”IT-palvelualan ennustetaan kasvavan Suomessa lähivuosina keskimäärin viiden prosentin
vuosivauhdilla ja tietyissä segmenteissä merkittävästi nopeamminkin. Yritysjärjestelyn myötä
AtBusineksellä on mahdollisuus kasvaa nopeasti erityisesti sähköisen asioinnin ja siihen liittyvän
järjestelmäintegraation markkinoilla”, uskoo Sentica Partnersin toimitusjohtaja Mika Uotila.
Sentica on ollut AtBusiness Oy:n pääomistaja vuodesta 2006 lähtien.
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Sentica Partners Oy
Sentica Partners on pääomasijoittaja, joka ammattisijoittajien varainhoitajana keskittyy keskisuuriin ja pieniin buyoutjärjestelyihin. Sentica tuottaa sijoittajille taloudellista lisäarvoa yhdistämällä vahvan teollisen ja taloudellisen
osaamisen. Sentica hallinnoi noin 180 miljoonan euron pääomia. www.sentica.fi

AtBusiness Oy
AtBusiness on korkean osaamisen IT-palvelutalo, joka toimii Suomessa ja Venäjällä. Tarjoamme asiakkaillemme
prosessien tehostamiseen, tietojärjestelmäratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä järjestelmien elinkaaren
hallintaan liittyviä palveluita. www.atbusiness.com
Trainers’ House Oyj
Trainers’ House on teknologiariippuvainen valmennusyhtiö, jonka tehtävä on auttaa asiakkaitaan kasvamaan.
Tarjoamme kasvua palveluna. Markkinoinnin avulla luomme kysyntää, lisäämme kasvoaikaa loppuasiakkaiden kanssa
ja kasvatamme uutta asiakasvirtaa. Valmennuksen avulla rakennamme työkalut ja mittarit kirkastetun strategian
toteuttamiseksi sekä sytytämme ihmiset tekemään oikeita asioita niin ryhmä- kuin yksilötasolla. Teknologian avulla
ohjaamme uudet, strategian mukaiset käytännöt ja teot osaksi arjen rutiineja. www.trainershouse.fi

