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Lisää vauhtia kansainväliseen kasvuun

Sentica Partners Trestonin enemmistöomistajaksi
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut enemmistön Treston Oy:stä, joka
kehittää kalusteratkaisuja teollisuuteen ja muihin teknisiin ympäristöihin eri toimialoille. Trestonin
aiemmat omistajat jäävät yritykseen merkittäviksi vähemmistöosakkaiksi ja toimitusjohtaja Leo
Saarikallio jatkaa tehtävässään. Omistajien tavoitteena on kasvattaa konsernin liikevaihto seuraavien
viiden vuoden aikana yli 100 miljoonaan euroon sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen avulla.
Turkulainen Treston on panostanut merkittävästi tuotekehitykseen, ergonomiaan ja designiin ja tarjoaa
asiakkailleen niiden toiminnan tuottavuutta parantavia kalusteratkaisuja. Yhtiön vaativiin teknisiin
toimintaympäristöihin kehittämiä tuotteita ja palveluita käytetään mm. valmistavassa teollisuudessa
ympäri maailman.
Yrityskaupan myötä Sentica Partnersin hallinnoima rahasto omistaa Treston Oy:n osakekannasta
60 prosenttia ja yhtiön aiemmat omistajat 40 prosenttia. Trestonin operatiivinen johto jatkaa nykyisissä
tehtävissään.
”Treston‐konserni on viime vuosina pyrkinyt kasvamaan voimakkaasti. Esimerkiksi alkuvuodesta 2011
hankimme merkittävällä yrityskaupalla Sovella Oy:n osakekannan. Nyt Sentican Partnersin kanssa
toteutettu järjestely on looginen jatkoaskel konsernin kasvustrategiassa. Sentica vahvistaa merkittävästi
Trestonin resursseja ja yrityksestä pyritään yhteistyössä omistajien kesken luomaan johtava
eurooppalainen teollisuus‐ ja säilytyskalusteiden valmistaja”, Trestonin toimitusjohtaja Leo Saarikallio
toteaa.
”Treston on erittäin hyvin johdettu yhtiö, joka on taloudellisista suhdannevaihteluista huolimatta kyennyt
toimimaan menestyksekkäästi ja luomaan vahvan markkina‐aseman. Sentica näkee Trestonissa erittäin
paljon kasvupotentiaalia sekä nykyisillä että uusilla markkinoilla, koska yrityksen kehittämiä ratkaisuja
voidaan soveltaa erittäin monilla erilaisilla toimialoilla,” kommentoi Sentican sijoitusjohtaja Eero Leskinen,
joka toimii jatkossa Trestonin hallituksen puheenjohtajana.
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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

Treston
Treston on vuonna 1969 perustettu yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja teollisuuden ja muiden teknisten ympäristöjen
kalustamiseen. Konsernin toiminta jakautuu kahteen pääasialliseen tuotelinjaan: teknisiin kalusteisiin sekä säilytysratkaisuihin. Yhtiön
pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Turussa. Trestonilla on Suomen lisäksi toimintaa muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Saksassa,
Ranskassa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Puolassa sekä Kiinassa. Treston-konsernin palveluksessa työskentelee noin 320 henkilöä ja
sen liikevaihto vuonna 2011 on noin 53 miljoonaa euroa. www.treston.com

