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SENTICA IRTAANTUU PIHLAJALINNASTA
Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto on myynyt loput omistamansa osakkeet
johtavasta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijasta Pihlajalinna Oyj:stä.
Sentica Partners (”Sentica”) lähti tukemaan Pihlajalinnan kasvua joulukuussa 2009, jolloin Sentican
rahastoista tuli Pihlajalinnan enemmistöomistaja. Tavoitteena oli tukea yhtiön käynnissä ollutta
kunnianhimoista kasvustrategiaa ja mahdollistaa sen toteuttaminen myös tulevaisuudessa. Sentican
omistusaikana Pihlajalinna on kyennyt kasvattamaan liikevaihtonsa noin 20 miljoonan euron tasosta
(2009) yli 200 miljoonaan euroon (2015). Samalla yhtiö on kyennyt säilyttämään sekä toiminnan
korkean laadun että taloudellisen kannattavuuden.
Yhtiön poikkeuksellisen nopea kasvu on koostunut sekä orgaanisista kasvuhankkeista että
yrityskaupoista. Orgaanisista kasvuhankkeista esimerkkinä on vuonna 2010 toteutettu Jämsän
aluesairaalan ulkoistus, joka oli Suomen ensimmäinen aluesairaalan ulkoistushanke ja siihen
mennessä myös suurin yksittäinen ulkoistushanke terveydenhuollon sektorilla. Tämän jälkeen
Pihlajalinna on toteuttanut useita sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistuksia, pitäen sisällään
muun muassa Mänttä-Vilppulan ja Kuusiokuntien sote-ulkoistukset. Yrityskauppojen osalta
merkittävä järjestely oli vuoden 2012 lopulla toteutettu Dextra Oy:n hankinta, jonka myötä
Pihlajalinna
sai
jalansijan
pääkaupunkiseudulla
ja
samalla
vahvisti
asemaansa
erikoislääkäripalveluissa, kuvantamis- ja sairaalatarjonnassa sekä työterveyspalveluissa. Yhteensä
Sentican omistusaikana Pihlajalinna teki yli 30 yrityskauppaa tai järjestelyä.
Kesällä 2015 Pihlajalinna listautui Helsingin pörssin päälistalle. Tämä mahdollisti Senticalle
osittaisen irtaantumisen yhtiöstä, kuitenkin siten, että Sentica pysyi edelleen suurimpana
yksittäisenä osakkeenomistajana. Listautumisen jälkeen yhtiön osakekurssi on kehittynyt
positiivisesti ja on tällä hetkellä huomattavasti yli alkuperäisen listautumishinnan. Nyt tehdyt
osakekaupat tukevat edelleen Pihlajalinnan kehitystä tulevaisuudessa ja samalla mahdollistivat
Senticalle menestyksekkään irtaantumisen yhtiöstä.
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Sentica Partners Oy
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten
omistamiseen sekä kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina ovat
pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi
Pihlajalinna Oyj
Pihlajalinna-konserni on suurin kotimaisessa omistuksessa oleva yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden
tuottaja. Konserni tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille sekä julkisyhteisöille
(esimerkiksi kunnille ja sairaanhoitopiireille). www.pihlajalinna-konserni.fi

