Helsinki, 11 maaliskuuta 2020

Norvestor sijoittaa PHM Group:iin
Norvestorin rahasto hankkii enemmistön PHM Group:sta (“PHM”) vauhdittaakseen
pohjoismaisen kiinteistöhuoltomarkkinan kehittymistä. Nykyiset omistajat, Intera Fund
III Ky (“Intera”) ja yrityksen toimiva johto jatkavat edelleen yhtiön omistajina.
PHM on Suomen nopeimmin kasvava kiinteistöhuoltoyhtiö. Lisäksi yrityksellä on merkittävää
liiketoimintaa Ruotsissa, josta tulee lähes 40% yrityksen liikevaihdosta. PHM palvelee
kiinteistöjen omistajia tarjoten asiakkailleen luotettavan paikallisen kumppanin kiinteistöjen
huoltoon ja ylläpitoon. Tavoitteena on johtajuus palvelun laadussa ja nopeudessa.
“Jatkamme nopeaa kasvua ja kehitystä Pohjoismaiden johtavaksi kiinteistöhuoltoyhtiöksi.
Haluamme kasvaa sekä orgaanisesti uusien asiakassopimusten kautta että konsolidoimalla
toimialaa pohjoismaisella tasolla. Norvestorin tulo sijoittajaksi takaa riittävät taloudelliset
resurssit kasvustrategialle ja mahdollistaa myös suuremmat yritysostot. Norvestor on kokenut
pohjoismaisten palveluyritysten kasvattaja. Se tukee hyvin tavoitteitamme,” sanoo PHM:n
toimitusjohtaja Ville Rantala.
“Norvestorilla on paljon kokemusta menestyksekkäiden palveluyhtiöiden kehittämisestä
Pohjoismaissa. Olemme todella innostuneita mahdollisuudesta tukea PHM:n nopeaa kasvua.
Ville ja PHM:n avainhenkilöt ovat rakentaneet menestyvän yhtiön, jolla on hyvät lähtökohdat
kehittyä kiinteistöhuollon markkinajohtajaksi Pohjoismaissa. Tavoitteenamme on johtaa tämän
markkinan konsolidaatiota. Vahva paikallinen yrittäjyys on parhaan palvelun ja menestyksen
kulmakivi. Tämän tueksi investoimme merkittävästi digitaalisten työkalujen kehittämiseen,”
sanoo Norvestorin osakas Karl Svozilik.
“Olemme olleet erittäin tyytyväisiä PHM:n nopeaan kasvuun ja haluamme jatkossakin kehittää
yhtiötä. Yhdessä Norvestorin kanssa meidän on mahdollista kiihdyttää PHM:n pohjoismaista
kasvua sekä markkinakonsolidaatiota Suomessa”, kommentoi Interan osakas Tuomas
Sarkola.
PHM:n pääkonttori sijaitsee Porvoossa ja yhtiö toimii Ruotsissa Tukholmassa sekä sen
lähialueilla. PHM:n liikevaihto on noin 120 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 1200 henkilöä.
Kaupan odotetaan toteutuvan keväällä kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen.
***
Lisätietoja antavat:

Karl Svozilik, Partner, Norvestor
Puh.: +47 98 40 00 63
Email: karl.svozilik@norvestor.com
Ville Rantala, Toimitusjohtaja, PHM
Puh. +358 50 385 1442
Email: ville.rantala@phm.fi
Tuomas Sarkola, Partner, Intera Partners
Puh. +358 40 845 6493
Email: tuomas.sarkola@interapartners.fi
PHM on johtava suomalainen kiinteistöjen huoltoon ja ylläpitoon erikoistunut konserni.
Yhtiöllä on myös merkittävää liiketoimintaa Ruotsissa (noin 40 % liikevaihdosta). PHM
palvelee asiakkaitaan paikallisesti itsenäisten tytäryhtiöiden toimesta keskittyen laatuun ja
joustavuuteen. Lue lisää: www.phmgroup.fi
Norvestor on johtava pohjoismainen pääomasijoittaja, joka keskittyy pieniin ja keskisuuriin
yrityksiin. Norvestorin tiimi on työskennellyt yhdessä vuodesta 1991, mikä tekee siitä yhden
kokeneimmista sijoittajista Pohjoismaissa. Norvestor on toteuttanut 71 investointia, yli 250
lisäyritysostoa ja luopunut 50 yrityksen omistuksesta (ml. 15 pörssilistautumista). Norvestor
tekee sijoituksia pohjoismaisiin kasvuyrityksiin, joilla on mahdollisuus saavuttaa johtava
asema joko Pohjoismaissa tai kansainvälisesti orgaanisella kasvulla, yritysostoilla tai
kansainvälistymisellä. Lue lisää: www.norvestor.com
Intera Partners on suomalainen yritysten kasvuun keskittyvä vastuullinen pääomasijoittaja.
Intera Partners on perustettu vuonna 2007 ja sen omistaa yhtiön avainhenkilöstö. Intera
Partners omistaa 14 kohdeyhtiötä Suomessa ja Ruotsissa. Intera Partnersin hallinnoimien
rahastojen sijoittajina on johtavia pohjoismaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia.
Lue lisää: www.interapartners.fi

