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Sentica Partnersille osake-enemmistö Kotipizza-yhtiöistä
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut enemmistön Kotipizza-yhtiöiden
osakekannasta. Yrityksen aiempi omistaja Rabbe Grönblom jää yritykseen vähemmistöosakkaaksi ja
käyttää jatkossa yhä enemmän aikaansa Omena-hotellien liiketoiminnan kehittämiseen. Sentica tuo
yrityskaupan myötä Kotipizza-ryhmään lisää resursseja kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoimat rahastot ovat ostaneet 75 % Kotipizza-yhtiöiden
osakekannasta. Yrityksen aiempi omistaja Rabbe Grönblom jää yritykseen vähemmistöosakkaaksi noin 20
%:n osuudella ja loput noin 5 % osakkeista omistaa toimiva johto. Kotipizza on Pohjoismaiden suurin alan
ketju, jolla on tällä hetkellä yli 280 myymälää yli 150 paikkakunnalla Suomessa. Ketjun myynti oli 66,1
miljoonaa euroa vuonna 2010. Kaupan myötä samaan konserniin yhdistyvät Kotipizza Oyj, Helsinki
Foodstock Oy, Domipizza Oy sekä Kotipizza Tilipalvelut Oy. Näiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on
noin 40 miljoonaa euroa.
”Haluan keskittyä Omena-hotellien liiketoiminnan kehittämiseen, mihin avautuu nyt hyvä mahdollisuus
Sentica Partnersin tuomien resurssien myötä. Meillä on alusta alkaen ollut Sentican kanssa yhteinen
näkemys siitä, miten Kotipizza-yhtiöitä tulisi kehittää tulevaisuudessa, ja se vaikutti merkittävästi kaupan
syntymiseen. Arjen toiminta jatkuu Kotipizzassa ja Foodstockissa kuten ennenkin ja asiakkaita palvellaan
mahdollisimman hyvin jatkossakin”, kiteyttää kauppaneuvos Rabbe Grönblom.
”Kotipizzan ja muiden ryhmään kuuluvien yritysten vahva markkina-asema ja menestyksekäs historia
antavat erinomaiset edellytykset entisestään kasvattaa ja vahvistaa liiketoimintaa. Sentica Partners on
riippumaton ja vakavarainen omistaja, joka pystyy omalta osaltaan tukemaan kokonaisuutta tässä työssä.
Pyrimme vahvistamaan edelleen Kotipizzan asemaa kotimaassa ja tarkastelemme myös mahdollisuuksia
kansainvälisillä markkinoilla, jotta yritys olisi tulevaisuudessa vielä vahvempi ja pystyisi tarjoamaan myös
yksittäisille Kotipizza-yrittäjille hyvät eväät menestyä omassa työssään”, toteaa Sentican sijoitusjohtaja,
tuore Kotipizza-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Johan Wentzel.
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Sentica Partners Oy
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen
sekä aktiiviseen kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 180 miljoonan euron pääomia rahastoissaan, joiden sijoittajina ovat
pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. Yrityksen palveluksessa on

12 pääomasijoittamisen ammattilaista sekä 3 neuvonantajaa, jotka työskentelevät Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa.
www.sentica.fi
Kotipizza
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla on tällä hetkellä yli 280 myymälää yli 150 paikkakunnalla
Suomessa. Kotipizza-ketjun myymälöiden myynti vuonna 2010 oli 66,1 miljoonaa euroa. Yli 95 prosenttia Suomen Kotipizzamyymälöistä on franchisingperiaatteella toimivia itsenäisten franchisingyrittäjien johtamia myymälöitä. Franchisingyrittäjä saa
käyttöönsä testatun ja kannattavan liikeidean sekä valmiin tuotteen ja tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut yhteistyön edut.
www.kotipizza.fi

