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FAST ja CocoVi yhdistyvät Pohjoismaiden johtavaksi erikoiselintarvikeyhtiöksi
Vahvassa kasvussa oleva Func Food Group Oy ostaa suomalaisen CocoVi Import Oy:n, jonka CocoVi‐
tuotemerkki on tunnettu ravinnerikkaista elintarvikkeista sekä välipaloista, ns. superfoodeista. Yhdessä
Func Foodin FAST‐tuotemerkki ja CocoVi muodostavat Suomen suurimman urheiluravinteiden,
terveellisten välipalojen sekä ravintorikkaiden elintarvikkeiden toimijan, joka tavoittelee lähes 30
miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2014.
Suomalainen pääomasijoittaja Sentica Partners osti tammikuussa 2014 enemmistön Suomen johtavasta
urheiluravinnealan yrityksestä Func Foodista, jonka FAST‐tuotteet kuuluvat urheilijoiden ja kuntoilijoiden
päivittäiseen ruokavalioon. Nyt toteutetulla kaupalla Func Food laajentaa tuotetarjontaansa, jotta se pystyy
palvelemaan kauppakumppaneitaan ja kuluttajia vieläkin paremmin. CocoVi on vuonna 2007 perustettu
kotimainen elintarvikealan toimija, joka on superfood‐tuotekategorian edelläkävijä Suomessa. Superfoodit
ovat ravintorikkaita elintarvikkeita ja niistä valmistettuja välipaloja, kuten esimerkiksi kookosöljy, goji‐
marjat, spirulina, raakasuklaa ja supersnack‐patukat. CocoVin tuotteissa ei ole gluteiinia, lisäaineita tai
maitoa ja lisäksi suuri osa tuotteista on luomusertifioituja. FAST‐ ja CocoVi‐tuotteita myydään
päivittäistavarakaupoissa sekä luontaistuote‐ ja erikoiskaupoissa.
”Tähän asti Func Food on kasvanut orgaanisesti, mutta on loogista yhdistää omien tuotekategorioidensa
markkinajohtajat Pohjoismaiden johtavaksi urheiluravinteisiin ja terveellisiin elintarvikkeisiin
erikoistuneeksi toimijaksi. Yhtiöiden osaaminen, tuotteet ja asiakaskunta täydentävät toisiaan
erinomaisesti ja pystymme tarjoamaan uudenlaisia tuotteita kuluttajille yhä nopeammin. Saavutamme
merkittäviä hyötyjä uusien tuotteiden kehittämisessä, raaka‐aineiden ostossa, logistiikassa, myynnissä ja
markkinoinnissa. Yhdessä voimme panostaa myös enemmän tuotteiden vientiin”, sanoo Func Foodin
toimitusjohtaja Jarkko Jokinen.
”Suomalaisten elämäntavoissa on tapahtunut selkeää muutosta ja ihmiset kiinnittävät jatkuvasti enemmän
huomiota hyvinvointiin ja ruokavalioon. Trendi näkyy selvästi myös CocoVin tuotteiden kysynnässä ja
liikevaihtomme kasvaa tänä vuonna lähes 100 prosenttia. On erittäin tärkeää, että löysimme kumppanin,
joka ymmärtää yrityksemme arvoja ja haluaa kehittää liiketoimintaamme niiden mukaisesti. Saamme Func
Foodilta merkittävästi tukea kasvun eri osa‐alueille, ja CocoVin avainhenkilöt pystyvät keskittymään
intohimoonsa, uusien tuotteiden kehittämiseen”, kertoo CocoVin perustaja ja toimitusjohtaja Jani Uusi‐
Ristaniemi. Hän jatkaa uuden kokonaisuuden kehitysjohtajana ja merkittävänä vähemmistöomistajana.
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Func Food Group Oy
Func Food on nopeasti kasvava elintarvikealan yritys ja urheiluravinnealan markkinajohtaja Suomessa. Yritys on tunnettu FAST tuotemerkistään,
jota myydään Suomessa yli 4000 jälleenmyyntipisteessä. Func Foodin liikevaihto oli noin 17 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja sen palveluksessa on 19
urheiluravinnealan ammattilaista. www.fast.fi
CocoVi Import Oy
CocoVi on ravintorikkaiden elintarvikkeiden, ns. superfoodien pioneeri sekä alansa ylivoimainen markkinajohtaja Suomessa. CocoVi‐ tuotteita
myydään luomu‐, luontaistuote‐ sekä päivittäistavarakaupoissa kautta maan. CocoVi Import Oy tavoittelee vuonna 2014 lähes 7 miljoonan euron
liikevaihtoa. www.cocovishop.com

