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Triton Suomen Lähikauppa Oy:n omistajaksi
Lähikaupan kehittäminen jatkuu vahvistetun strategian mukaisesti
Triton Fund III, sijoitusrahasto, joka sijoittaa Pohjois‐Euroopassa sijaitseviin keskisuuriin yrityksiin, on
allekirjoittanut tänään sopimuksen Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan ostosta. Myyjinä ovat IK
Investment Partnersin hallinnoimat rahastot, Osuuskunta Tradeka‐yhtymä ja Wihuri Oy. Järjestelyn
toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksymistä.
Lähikauppapalvelujen kehittämiseen liiketoiminnassaan keskittyvän Suomen Lähikauppa Oy:n kauppaketjut
ovat Siwa ja Valintatalo. Yrityksen nykyinen omistuspohja syntyi elokuussa 2005, kun silloisen Tradeka Oy:n
ja Wihurin Ruokamarkkinat Oy:n kauppaketjut yhdistyivät.
”Suomen Lähikauppa on vienyt onnistuneesti läpi tervehdyttämisohjelmansa, ja uskomme yrityksen
lähikauppastrategiaan. Yhteistyössä yrityksen johdon kanssa meillä on hyvät mahdollisuudet kehittää
Suomen Lähikaupan toimintaa ja parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä”, Tritonin rahastojen edustaja
Peder Prahl kertoo.
”Uuden omistajan mukaantulo on tunnustus Suomen Lähikauppa Oy:n tekemälle työlle. Uuden omistajan
myötä pystymme edelleen vahvistamaan lähikauppojen roolia ja olemaan entistä vahvempi vaihtoehto
Suomen keskittyneille päivittäistavarakaupan markkinoille. Kilpailun lisääntymisestä hyötyvät ennen
kaikkea suomalaiset kuluttajat. Omistajan vaihdoksesta huolimatta Osuuskunta Tradeka‐yhtymän jäsenten
palvelut ja edut Suomen Lähikaupan myymälöissä jatkuvat entisellään , Suomen Lähikauppa Oy:n
toimitusjohtaja Ralf Holmlund sanoo.
”Haluan lämpimästi kiittää Suomen Lähikaupan koko henkilöstöä seitsemän ja puolen vuoden yhteistyöstä
ja erityisesti parin viime vuoden aikana saavutetusta mahtavasta kehityksestä. Saavutetut tulokset antavat
vahvan pohjan yhtiön tulevalle kehitykselle ja siten tämä on myös luonnollinen hetki omistajan
vaihdokselle. Toivotan yhtiölle ja sen henkilöstölle onnea ja menestystä tulevina vuosina, IK Investment
Partnersin Kristian Kemppinen sanoo.
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Suomen Lähikauppa Oy on Suomen kolmanneksi suurin päivittäistavarakauppayritys, jolla on kaksi valtakunnallista kauppaketjua:
Siwa ja Valintatalo. Kauppoja on 670, henkilöstöä 5 300 ja asiakkaina lähes kaikki suomalaiset. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli
1 026 miljoonaa euroa ja markkinaosuus 7,8 %. Suomen Lähikaupan nykyiset omistajat ja heidän omistusosuutensa ovat: IK
Investment Partners 67,8 %, Osuuskunta Tradeka‐yhtymä 16,1 % ja Wihuri Oy 16,1 %.
www.lahikauppa.fi
Tritonin rahastot sijoittavat Pohjois‐Euroopassa toimiviin keskisuuriin yrityksiin keskittyen Pohjoismaihin ja saksankieliseen
Eurooppaan. Tritonin sijoitukset suuntautuvat teollisuus‐ ja elinkeinoelämän palveluja tarjoaviin yrityksiin, sekä yrityksiin, jotka
palvelevat kuluttajia tai toimivat terveydenhoitoalalla.
Triton on perustettu 1997. Triton on pitkäaikainen sijoittaja, jonka tavoitteena on rahastojensa yritysten kannattava pitkäaikainen
kasvu. Tritonin tällä hetkellä omistamien 23 yrityksen yhteinen liikevaihto on noin 11,9 miljardia euroa ja yritykset työllistävät
yhteensä noin 46 000 työntekijää.
www.triton‐partners.com

