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Tähtäimessä kasvun kiihdyttäminen ja operatiivisen toiminnan kehittäminen

Sentica ostaa palkkahallintopalveluiden markkinajohtajan
Silta Oy:n
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut palkkahallinnon ulkoistus‐ ja
neuvonantopalveluja tarjoavan Silta Oy:n. Omistajien tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa
merkittävästi seuraavien viiden vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen avulla.
Yrityskaupan myötä Sentica Partnersin hallinnoima rahasto omistaa enemmistön Silta Oy:n osakekannasta
ja yhtiön avainhenkilöt ovat vähemmistöomistajina. Yhtiön operatiivinen johto jatkaa nykyisissä
tehtävissään. Myyjinä kaupassa ovat Logica Suomi Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Sampo
Oyj.
Silta on johtava kotimainen palkkahallinnon palvelutarjoaja, joka tuottaa asiakkailleen lisäarvoa luotettavilla
ja tehokkailla palveluillaan. Panostamalla pitkäjänteisesti asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja
ammattitaitoiseen henkilökuntaan yhtiö on saavuttanut johtavan aseman toimialallaan. Sillan asiakkaita
ovat alojensa johtavat suomalaiset yritykset sekä kunnat, kaupungit ja yhteisöt, jotka haluavat keskittyä
ydinliiketoimintaansa ulkoistamalla palkka‐ ja taloushallintoaan osaavalle ja luotettavalle kumppanille.
“Kuluneina vuosina Silta on kehittänyt toimintaansa merkittävästi. Yhdessä Sentican kanssa jatkamme
kehitystyötä taataksemme asiakkaidemme tyytyväisyyden sekä kasvaaksemme yhdessä nykyisten ja uusien
asiakkaiden kanssa. Senticalla on arvokasta kokemusta vastaavasta liiketoiminnasta ja tavoitteena on
vahvistaa johtavaa asemaamme entisestään yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa. Haluamme
jatkossakin tarjota hyvän ja houkuttelevan työympäristön lahjakkaille ihmisille”, sanoo yhtiön
toimitusjohtaja Kari Partanen.
”Silta on hyvin johdettu ja menestyksekäs yhtiö, joka on onnistunut saavuttaman vahvan markkina‐aseman
toimialallaan. Palkkahallinnon ulkoistustrendin jatkuessa Sentica näkee kiinnostavia kehitys‐ ja
kasvumahdollisuuksia nyt itsenäistyvässä yhtiössä ja on sitoutunut kehittämään toimintaa yhdessä Sillan
johdon ja työntekijöiden kanssa”, kommentoi Sentican sijoitusjohtaja Christer Niemi, joka toimii jatkossa
Silta Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.
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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 ja sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset
sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi
Silta Oy
Silta on markkinajohtaja palkkahallinnon ulkoistuspalveluissa Yrityksen palvelutarjontaan kuuluu monipuolinen valikoima palkkahallinnon palveluita
sekä niihin liittyviä neuvonantopalveluita. Silta Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli noin 26 MEUR ja sen palveluksessa on noin 300 HR‐alan osaajaa
neljällä eri paikkakunnalla. www.silta.fi

