Yrityskauppatiedote 10.11.2021
Helsingin Jäätelötehdas Oy:n kolmannen polven yrittäjäsiskokset myyvät koko osakekantansa
-

ensi vuonna 100 vuotta täyttävä perheyritys pysyy Magien suvussa

Helsingin Jäätelötehdas Oy:n yrityskauppa solmittiin 8.11.2021 päivätyllä sopimuksella. Entiset omistajat, Annette
ja Tina Magi jäävät ansaitulle eläkkeelle. Kaupan yhteydessä vetovastuun yrityksessä ottaa Linda Magi. Näin ollen
vuonna 1922 perustettu perheyritys täyttää huikeat 100 vuotta ja jatkaa menestyksekästä toimintaansa neljännen
sukupolven ohjauksessa.

Helsingin Jäätelötehtaan jäätelökioskit ovat tuttuja elämyspaikkoja useimmille jäätelöfaneille ja
pääkaupunkilaisnuorten suosimia kesätyöpaikkoja. Yritys työllistää parhaimmillaan 40 henkilöä. Helsingin
Jäätelötehdas on Suomen vanhin toiminnassa oleva jäätelönvalmistaja ja osa Suomen makeinta historiaa.
Jäätelötehdas on tunnettu tuoreesta kermajäätelöstään, isoista kirkkaista palloistaan sekä Wanhanajan
jäätelöpuikosta, jotka valmistetaan edelleen alkuperäisellä reseptillä.

”Yrityksen myyminen tuli ajankohtaiseksi eläkeikämme lähestyessä”, Annette toteaa. ”Jäätelötehdas kaipaa myös
uusia näkemyksiä, joita Linda tuo tullessaan! Suuri kiitos perheillemme, jäätelönmakuisesta elämästä! Kiitos
reippaille ja ystävällisille myyjille, kuljettajille ja tuotantoapulaisille! Kiitos pitkäaikaisille tavarantoimittajille ja
muille yhteistyökumppaneille. Suuri kiitos ihanille asiakkaillemme, jotka ovat jaksaneet jonottaa jäätelöämme!
Onneksi näin ollen sitä tulee vielä saamaan. Kiitos myös yrityskaupassa mukana olleille konsulteillemme Helena
Saxbergille ja Juha Murtopurolle!”, Annette kiittelee vuolaasti.

Italian Toscanasta Pietarin kautta Suomeen kotiutuneiden seitsemän Magin veljeksen aikoinaan perustamaa
yritystä tulee jatkamaan Linda Magi. Linda on yrittäjäsisarusten pikkuserkun tytär. ”Oletko sinäkin niitä
jäätelö-Mageja? –kysymystä on esitetty minulle usein ja vastauksena olen kertonut kuuluvani sukuun, mikä on
yleensä johtanut keskusteluun suomalaisen jäätelön historiasta ja nykypäivästä. On ollut ilahduttavaa kuulla
tuttujen ja tuntemattomien ihmisten positiivisia kertomuksia Suomen parhaasta jäätelöstä”, hehkuttaa Linda.

”Kiitämme asiakkaitamme ja monivuotisia työntekijöitämme kaikista näistä vuosista ja toivotamme Lindalle onnea
ja menestystä jatkoon. Tiedämme, että yrityksemme siirtyy hyviin käsiin. Yrityksellä riittää kasvupotentiaalia, sillä
tuotteet ja palvelu ovat aina olleet laadukkaita ja lisäarvoa antaa yrityksen paikallisuus. Tuore 17 sortin
kermajäätelövalikoima ja suuret kirkkaat pallot ovat meidän kilpailuetumme”, kertoo Tina.

Yrityskaupan jälkeen Helsingin Jäätelötehdas Oy:n toiminta jatkuu normaalisti. Järjestely ei vaikuta yrityksen
asiakassuhteissin tai yhteistyökumppanuuksiin.
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