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SIEVI CAPITAL MYY OMISTUKSENSA FINELCOMPISSA 

Sievi Capital on yhdessä Finelcomp Oy:n muiden omistajien kanssa allekirjoittanut tänään sopimuksen 

yhtiön myynnistä Finelcompin toimitusjohtaja Esa Kivelle ja Juuri Partners Oy:n hallinnoimalle rahastolle. 

Kaupan toteutuminen edellyttää kaupan lopullisten ehtojen täyttymistä. Kaupan odotetaan tulevan 

voimaan huhtikuussa. 

Finelcomp Oy tuottaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi- ja kiinnitysmekaniikan tarpeisiin 

sekä tarjoaa korkealaatuista ja kilpailukykyistä ohutlevyosien sopimusvalmistusta. Vuonna 2017 

Finelcompin liikevaihto oli 16,1 miljoonaa euroa, käyttökate 2,9 miljoonaa euroa ja oma pääoma vuoden 

lopussa 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 80 työntekijää. 

”Sievi Capital sijoitti Finelcompiin vuonna 2014 ja myy omistuksensa nyt noin 3,5 vuoden omistusajan 

jälkeen. Sievi Capitalin omistusaikana suoritettiin johdossa sukupolven vaihdos, tehostettiin tuotantoa ja 

kansainvälistettiin yhtiön liiketoimintaa. Sievi Capitalin omistusaikana Finelcompin liikevaihto kasvoi 

vuodesta 2014 noin 40 %. Sievi Capitalin näkökulmasta sijoitus Finelcompiin on ollut hyvä, ja 

kokonaisuutena arvioiden sijoitus täytti sijoitukselle asetetut tavoitteet. Haluan kiittää Finelcompin koko 

henkilöstöä hyvin tehdystä työstä ja olen vakuuttunut, että yhtiö jatkaa menestyksekästä taivaltaan 

uudessa omistuksessa”, sanoo Sievi Capitalin toimitusjohtaja Heikki Vesterinen. 

Sievi Capitalin omistusosuus Finelcompista on ennen kaupan toteutumista 98,1 % ja Sievi Capital myy 

kaupassa koko omistuksensa. Yrityskaupan velaton kauppahinta on noin 13,4 miljoonaa euroa. Alustava 

kauppahinta maksetaan kokonaan kaupan voimaantulon yhteydessä ja kauppaan liittyy tavanomainen 

toteutumisajankohdan taloudelliseen asemaan liittyvä kauppahinnan tarkistusmekanismi. Sievi Capitalin 

sijoitus Finelcompiin oli arvostettu 11,7 miljoonaan euroon 31.12.2017. Osakkeiden myynnillä ja 

Finelcompilta ennen kaupan toteutumista saatavalla osingolla on kauppaan liittyvien suorien ja epäsuorien 

kulujen jälkeen arviolta noin 1 miljoonan euron positiivinen vaikutus Sievi Capitalin vuoden 2018 tilikauden 

tulokseen ja substanssiarvoon.  
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Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin 

ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta. 

 


