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Sentica sijoittaa Hämeen Laaturemontin kasvuun
Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto ostaa enemmistön Hämeen Laaturemontti Oy:n
osakekannasta. Hämeen Laaturemontti on kasvanut Suomen suurimmaksi pientalojen kattoremontteihin
erikoistuneeksi yritykseksi. Yhtiön avainhenkilöt jatkavat yrityksen merkittävinä vähemmistöomistajina.
Sentican tukemana yhtiö laajentaa toimipaikkaverkostonsa maanlaajuiseksi.
Hämeen Laaturemontti on Suomen suurin kattoremontteihin erikoistunut yritys, joka toteutti vuonna 2013
noin 2000 omakoti‐, pari‐, ja rivitalon kattoremonttia ja saavutti lähes 26 miljoonan euron liikevaihdon.
Yritys työllistää yli 120 remonttialan ammattilaista kuudessa toimipaikassa Pirkanmaalla, Uudellamaalla,
Varsinais‐Suomessa, Satakunnassa ja Oulun seudulla. Hämeen Laaturemontti toteutti viime vuonna
merkittävän investoinnin omaan kattoprofiilituotantolinjaan Pirkkalassa.
Yrityksen keskeinen asiakaslupaus on toteuttaa omakotitalon kattoremontti kahdessa päivässä.
Asiakaslupauksen perustana on koko organisaation yrittäjämäinen asenne, tehokas logistiikka ja nosturilla
varustettujen kuorma‐autojen hyödyntäminen asennustyössä. Tehokkaan logistiikan ansiosta yli 95
prosenttia kaikesta rakennusjätteestä kierrätetään. Oma kattoprofiilituotantolinja lisää joustavuutta ja
vähentää riippuvuutta materiaalitoimittajista.
”Vuosi 2013 oli merkittävä Hämeen Laaturemontille – yhtiö täytti 20 vuotta, investoimme omaan
kattoprofiilituotantolinjaan ja meistä tuli Suomen suurin pientalojen kattoremontteihin erikoistunut yritys.
Nyt saamme Senticasta kumppanin, jonka kanssa pystymme toteuttamaan seuraavat kasvutavoitteet.
Nopeutamme toimipaikkaverkoston laajentamista valtakunnalliseksi ja näemme huomattavia
kasvumahdollisuuksia myös nykyistä liiketoimintaa tukevissa palveluissa”, kertoo Hämeen Laaturemontin
perustaja ja toimitusjohtaja Kimmo Riihimäki.
”Olemme vaikuttuneita Hämeen Laaturemontin liiketoimintakonseptin toimivuudesta, jonka paras todiste
on huippuluokkaa oleva asiakastyytyväisyys. Toimialalla on mielenkiintoiset näkymät, koska suureen osaan
Suomen pientaloista tulee merkittäviä remonttitarpeita seuraavien 10‐15 vuoden aikana. Uskomme, että
tulevaisuudessa asiakkaat painottavat remonttikumppanin valinnassa entistä enemmän asiakaslähtöisyyttä
ja kykyä tehokkaisiin kokonaistoimituksiin, luotettavuutta, laatua, ekologisuutta ja kilpailukykyistä hintaa,
jotka ovat jo tällä hetkellä yhtiön vahvuuksia”, sanoo Sentican toimitusjohtaja Mika Uotila.
Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksynnän.
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Hämeen Laaturemontti Oy
Hämeen Laaturemontti on Suomen suurin pientalojen kattoremontteihin erikoistunut yritys. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 ja tällä hetkellä se
työllistää yli 120 alan ammattilaista. Yrityksellä on kuusi toimipaikkaa, jotka sijaitsevat Pirkkalassa, Nurmijärvellä, Järvenpäässä, Turussa, Oulussa ja
Porissa. Vuonna 2013 yritys toteutti noin 2000 kattoremonttia ja se saavutti lähes 26 miljoonan euron liikevaihdon. www.laaturemontti.fi
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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

