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Pääomasijoittaja vauhdittaa toimialan rakennemuutosta

SENTICA PARTNERS OSTAA SAIRAANKULJETUS‐LIIKETOIMINNAN NURMISELTA
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto ostaa Helsingin Ensihoito ja
Sairaankuljetus Oy:n (HES) Nurminen Logistics Oyj:ltä. Yhtiön vähemmistöomistajiksi tulevat
myös yrityksen avainhenkilöt ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Omistajanvaihdoksen myötä
yritys pyrkii kasvattamaan toimintaansa ja vahvistamaan asemaansa alan johtavana toimijana
Suomessa. Meneillään oleva ensihoito‐ ja sairaankuljetusalan rakennemuutos tarjoaa lupaavat
tulevaisuudennäkymät isommille toimijoille. Osakekannan kauppahinta on 7,8 miljoonaa euroa.
HES‐konserni on Suomen johtava yksityinen sairaankuljetusyritys. Siihen kuuluu yhdeksän
paikallista yhtiötä, jotka toimivat noin 30 kunnan alueella eri puolilla Suomea. Uudessa
omistuksessa yhtiöiden toimintaa tullaan kehittämään ja ne pyritään entistä vahvemmin
integroimaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on varmistaa sama korkeatasoinen palvelu
ja laatu kaikissa konsernin yksiköissä. HES:n asiakkaita ovat suomalaiset kunnat ja sairaalat.
Konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan tänä vuonna lähes 10 miljoonaan euroon ja sen
palveluksessa on noin 250 terveydenhuollon ammattilaista.
HES‐konserni sopii erinomaisesti Sentica Partnersin terveysteknologiarahaston sijoitusstrategiaan.
Se on terveydenhuoltoalalle palveluita tarjoava yritys, jolla on vahva markkina‐asema ja
mielenkiintoiset kasvunäkymät. Kasvua haetaan sekä yritysostoin että orgaanisesti kuntien
kilpailutuksiin osallistumalla.
”Sairaanhoitokuljetustoimiala on suurten muutosten edessä, koska palvelun järjestämisvastuu on
tarkoitus lähivuosina siirtää kunnilta sairaanhoitopiirien tehtäväksi. Palveluiden ostajat
edellyttävät jatkossa sairaankuljetusyhtiöiltä kykyä toimia laajemmalla alueella, mikä vaatii
palveluntarjoajilta suurempaa kokoa ja johtaa toimialan konsolidoitumiseen. Tämä muodostaa
merkittävän potentiaalin HES‐konsernin kaltaisille isommille toimijoille, jotka pystyvät
palvelemaan asiakkaita paikallisesti”, uskoo Sentica Partnersin Healthcare‐tiimin johtaja Christer
Niemi.
”Nurminen Caren myynti tukee Nurminen Logisticsin liiketoimintastrategiaa. Olemme tyytyväisiä,
että yksikkö sai omistajan, joka on valmis panostamaan siihen kasvavilla markkinoilla”, toteaa
kaupasta Nurminen Logisticsin President and CEO Lasse Paitsola.
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Sentica Partners Oy
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 toiminta on organisoitu kolmeen tiimiin: Buyout, Small cap ja
Healthcare. Sentican päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Kuopio. Yhtiön palveluksessa on 20 pääomasijoittamisen
ammattilaista. www.sentica.fi
HES‐konserni
HES on Suomen suurin kiireettömiä ja kiireellisiä sairaankuljetuksia tuottava konserni. Sen käytössä on yli 50 ambulanssia, joilla
suoritetaan vuosittain noin 75000 sairaankuljetustapahtumaa eri puolilla Suomea. Lisäksi konserni tarjoaa laajan valikoiman
oheispalveluja. HES toimii yhdeksän paikallisyhtiön voimin 14 toimipisteessä lähes 30 kunnan alueella. Konserniin kuuluvat:
Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy, Oy Porvoon Ambulanssipalvelu – Borgå Ambulanstjänst Ab, Varsinais‐Suomen
Sairaankuljetus Oy, Jyväskylän Sairaankuljetus Oy, Päijät‐Hämeen Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy, Hollolan Sairaanhoitokuljetus
Oy, Orimattilan Sairaankuljetus Oy, Luumäen Ensihoito Oy sekä Sairaankuljetus A. Järvenpää Oy Oulun alueella.
Nurminen Logistics Oyj
Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten esimerkiksi rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa
sekä erikois‐ ja raskaskuljetuksia. Yhtiöllä on logistiikka‐alan osaamista kolmelta vuosisadalta, vuodesta 1886 saakka. Nurminen
Logisticsin päämarkkina‐alueet ovat Suomi, Itämeren alue ja Venäjä sekä muut IVY‐maat. Yhtiön osake on listattuna NASDAQ OMX
Helsingissä. www.nurminenlogistics.com

