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Cityvarasto Oyj Pakuovelle.comin pääomistajaksi
Suomen johtava valtakunnallinen pienvarastoyhtiö Cityvarasto Oyj on hankkinut osakekaupoin sekä
suunnatussa osakeannissa 51 %:n osuuden PakuOvelle.comista, josta se aiemmin omisti 10 %. Yhtiön
vähemmistöosakkaina jatkavat Mikko Nurminen ja Kimmo Laine yhtiöidensä kautta.
”Nyt tehty järjestely mahdollistaa PakuOvelle.comin entistä nopeamman kasvun sekä laajentumisen
valtakunnalliseksi toimijaksi. Tavoitteena on luoda muuttajan tavaratalo, josta asiakkaat saavat kaikki
muuttoon tarvitsemansa palvelut samalta luukulta helposti ja kokonaistaloudellisesti” toteaa
PakuOvelle.comin liiketoimintajohtaja Kimmo Laine.
Omistajilla on vahvaa digitaalista osaamista. Nurminen oli aikoinaan osakkaana Fonectalle myydyssä
Kotisivukoneessa ja on nykyisin osakkaana mm. Hostawayssä ja AddSearchissä. Laine puolestaan perusti
aikoinaan Suomen ensimmäisen autojen yhteiskäyttöpalveluita tarjoavan City Car Clubin. Molemmat tulivat
PakuOvelle.comin osakkaiksi reilu vuosi sitten.
PakuOvelle.comilla on 14 toimipistettä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Raisiossa ja
Kuopiossa. Toimintaa harjoitetaan noin sadalla pakettiautolla, joilla tehdään vuodessa noin 30 000
vuokrausta. Yhtiö tunnetaan helposti lähestyttävästä konseptista, jonka tunnettuus ja näkyvyys ovat hyviä.
PakuOvelle.com tarjoaa asiakkailleen yksinkertaisen ja helpon, mutta silti ensiluokkaisen tavan vuokrata
pakettiauto kaikkiin kuljetustarpeisiin. Henkilökohtaista asiakaspalvelua tarjoavien toimipisteiden rinnalle
yhtiö toi kuluvan vuoden keväällä itsepalveluautot, joiden nouto ja palautus tapahtuvat asiakkaan omalla
matkapuhelimella. Yhtiön liikevaihto v. 2017 oli 1,9 milj. € ja käyttökate 0,44 milj. €. Yhtiö työllistää noin 20
henkilöä.
PakuOvelle.comin uusi pääosakas Cityvarasto on Suomen johtava valtakunnallinen pienvarastoyhtiö, joka
tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja laadukkaita pienvarastoja, joiden vuokraus on helppoa, jotka ovat lähellä
asiakkaita ja joihin kulkeminen ja pääsy ovat vaivatonta. Yhtiöllä on 35 toimipistettä suurimmissa
kaupungeissa ympäri Suomen: Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Naantali, Järvenpää,
Kerava, Turku, Tampere, Seinäjoki, Pori, Hämeenlinna, Rovaniemi ja Hyvinkää. Yhtiön liikevaihto ja
kannattavuus ovat kasvaneet joka vuosi perustamisvuodesta 1999 alkaen. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto
oli 5,76 milj. € ja käyttökate 2,15 milj. €.
”Järjestelyn myötä tiivistämme entisestään yritysten välistä yhteistyötä ja pystymme tuottamaan
merkittäviä lisähyötyjä asiakkaillemme. Molemmille yhtiöille loistava asiakaspalvelu, vuokraamisen
helppous ja uusien, asiakkaita helpottavien ratkaisujen kehittäminen ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeimpiä
painopistealueita” kertoo Cityvarasto Oyj:n toimitusjohtaja Ville Stenroos.
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