
         Mediatiedote 8.10.2014 klo 12.00

Bygghemma ja Netrauta yhdistyvät Pohjoismaiden  
suurimmaksi rautakaupan ja sisustamisen verkkokaupaksi
– Bygghemma ostaa Netraudan, uuden yrityksen liikevaihto noin 150 miljoonaa euroa

Netrauta ja Bygghemma yhdistyvät Pohjoismaiden johtavaksi rautakaupan ja kodin sisustamisen verkkokaupaksi. 
Bygghemma ja Netrauta ovat molemmat markkinajohtajia omilla markkinoillaan ja kasvaneet voimakkaasti vaikeasta 
markkinatilanteesta huolimatta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto tulee tänä vuonna olemaan lähes 150 miljoonaa 
euroa. Uuden yrityksen tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua ja vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa. 

– Rautakauppa ja sisustusala ovat voimakkaassa murroksessa. Ihmiset ovat tottuneet verkko-ostamiseen, joten on 
luonnollista, että ostamistapa siirtyy muista tuotteista nopeasti myös rautakauppapuolelle ja kodin sisustamiseen. 
Rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen brändeihin myös luotetaan niin, että niitä uskalletaan tilata verkosta. 
Lisäksi verkkokaupasta ostettujen tuotteiden hinnat ovat erittäin kilpailukykyisiä, kun tuotteet voidaan toimittaa 
tavarantoimittajien varastosta suoraan asiakkaille ja myymäläkulut jäävät pois, kertoo Netraudan toimitusjohtaja 
Joni Meltoranta. 

– Yhdistymällä Bygghemman kanssa, voimme panostaa verkkokauppaosaamisemme kehittämiseen ja kasvuun entis-
täkin voimakkaammin. Yrityskaupan myötä voimme hyödyntää Bygghemman monipuolista tavarantoimittajaverkos-
toa ja tarjota asiakkaillemme entistä laajempia tuotevalikoimia kustannustehokkaammin. Yhdistetyt volyymit tekevät 
meistä myös potentiaalisen markkinointikumppanin teollisuuden toimijoille, päättää Meltoranta. 

Bygghemma vaikuttui Netraudan kasvuvauhdista

– Olemme seuranneet Netraudan kasvua viime vuosina ja olleet vaikuttuneita sen kasvuvauhdista, siitä on tullut jo 
20 miljoonan euron bisnes. Bygghemma toimii Suomessa jo Taloon.com-nimellä, joten ostamalla Netraudan vahvis-
tamme markkina-asemaamme Suomessa entisestään, kertoo Bygghemma Groupin toimitusjohtaja Mikael Olan-
der.

– Sekä Netrauta että Taloon.com ovat menestyviä ja tunnettuja toimijoita Suomessa, joten ne jatkavat toimintaan-
sa omilla nimillään. Tulemme kuitenkin hyödyntämään laajempaa tuotevalikoimaa kummankin toimijan asiakkaiden 
hyväksi, jatkaa Olander. 

–  Netrauta-yrityskauppa oli mahdollista toteuttaa ruotsalaisen perheomisteisen sijoitusyhtiö Nordstjernan avulla. 
Nordstjernanin sijoitusstrategiana on investoida pohjoismaisiin yrityksiin, ja se on sijoittanut rakennusalan toimijoi-
hin, kuten NCC:hen ja Ramirentiin, summaa Olander. 
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Netrauta
Netrauta on suomalainen yksityisomistuksessa oleva verkkokauppaan erikoistunut yritys ja oman alansa markkina-
johtaja Suomessa. Netrauta toimii vain verkkokauppana, mutta sillä on Showroom-esittelytilat Vantaan Tammistossa 
ja Lempäälän Ideaparkissa. Netrauta on perustettu vuonna 2006 ja se työllistää Suomessa 25 henkilöä. Netraudan 
vuoden 2014 arvioitu liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. 

www.netrauta.fi 

Bygghemma 
Bygghemma on ruotsalainen verkkokauppayhtiö, joka tarjoaa tunnettuja brändejä  Pohjoismaiden johtavan rakenta-
miseen erikoistuneen verkkokauppaketjun kautta. Bygghemma on perustettu vuonna 2006 ja sillä on verkkokaupat 
Ruotsin lisäksi Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Bygghemma Group, johon kuuluu myös Trademax, verkossa toimiva 
huonekalukauppa, työllistää noin 180 henkeä. Bygghemman pääkonttori sijaitsee Ruotsin Oskarshamnissa. Bygghemma 
Groupin vuoden 2014 arvioitu liikevaihto on 150 miljoonaa euroa. Bygghemma toimii Suomessa Taloon.com-nimellä. 

www.bygghemma.se 
www.taloon.com 

 


