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Sentica ja Tommi Tervanen ostivat Rabbe Grönblomin osuuden Kotipizza-yhtiöistä
Kotipizzan perustaja Rabbe Grönblom on myynyt kaikki Kotipizzan emoyhtiön Frankis Groupin
osakkeensa. Ostajina ovat Frankis Groupin pääomistaja, pääomasijoittaja Sentica Partners sekä
Frankis Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen.
Kauppaneuvos Rabbe Grönblomin yhtiö RGI on tähän asti omistanut 20 prosenttia Frankis Groupin
osakekannasta. Nyt myydyistä osakkeista 17,5 prosenttia osti Sentica Partners hallinnoimansa rahaston
kautta ja 2,5 prosenttia Tommi Tervanen. Sentica omisti entuudestaan 72,7 prosenttia konsernin
osakekannasta ja toimiva johto 7,3 prosenttia.
”Kotipizza pyrkii tarjoamaan ihmisille herkullisia pizzoja parhaista mahdollisista raaka-aineista. Kaupan
myötä Sentica sitoutuu entistä vahvemmin toteuttamaan tätä tehtävää yhdessä yrittäjiemme ja Tommin
kanssa. Kotipizzaa kehitetään jatkuvasti ja olemme hyvin innoissamme niistä uudistuksista, joita tulemme
toteuttamaan seuraavan vuoden aikana”, sanoo Sentican partneri ja Frankis Groupin hallituksen
puheenjohtaja Johan Wentzel.
”Uskon voimakkaasti Kotipizzan konseptiin ja ennen kaikkea franchising-yrittäjiimme, jotka toteuttavat
konseptia käytännössä pizza kerrallaan. Siksi haluan myös sitoutua Kotipizzan kehittämiseen entistä
laadukkaammaksi ja vastuullisemmaksi ruokaketjuksi”, Frankis Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen
sanoo.
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Kotipizza
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla on tällä hetkellä noin 270 ravintolaa.
Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti vuonna 2013 oli 69,7 miljoonaa euroa. Yli 95 prosenttia Suomen
Kotipizza-ravintoloista on franchising-periaatteella toimivia itsenäisten franchising-yrittäjien johtamia
ravintoloita. Franchising-yrittäjä saa käyttöönsä testatun ja kannattavan liikeidean sekä valmiin tuotteen ja
tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut yhteistyön edut.
Frankis Group
Frankis Group -yhtiöihin kuuluvat Helsinki Foodstock Oy, Francount Oy ja Kotipizza Oyj, jonka yksiköitä ovat
Kotipizza-ravintoloiden lisäksi 55 Burger, Cola, Fries - ja Café Darwin -ketjut. Frankis Groupin pääomistaja
on Sentica Partners Oy.
Sentica Partners Oy
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten
yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan euron
pääomia rahastoissaan, joiden sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä
eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot.

