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Enics ja GPV yhdistyvät: tuloksena syntyy eurooppalainen elektroniikkajätti 

Kaksi vahvaa eurooppalaista elektroniikan sopimusvalmistajaa, Enics ja GPV 

yhdistyvät. Yrityskaupan arvo on yli 500 miljoonaa euroa. Yhdistymisen tuloksena 

syntyy Euroopan toiseksi suurin elektroniikan sopimusvalmistaja, jolla on yli 7 500 

työntekijää ja toimintaa ympäri maailman. 

Kööpenhaminan pörssiin listattu tanskalainen monialayritys Schouw & Co, GPV:n omistaja, 

tulee ostamaan 80 % yhdistyneestä toiminnasta. Enicsin nykyinen omistaja Ahlstrom 

Capital B.V. (Ahlström Capitalin täysin omistama tytäryhtiö) ottaa haltuunsa 20 % 

sulautuneesta kokonaisuudesta. Kaupan myötä Ahlström Capital saa lisäksi noin 60 

miljoonaa euroa käteistä. GPV:n ja Enicsin yhdistyessä syntyy kansainvälinen 

elektroniikkakonserni, jossa on yli 7 500 työntekijää ja lähes miljardin euron liikevaihto. 

GPV ja Enics, kaksi hyvin johdettua yritystä, toimivat kumpikin elektroniikan 

valmistuspalveluiden (EMS) parissa, ja molemmilla on omat erikoisosaamisalueensa. 

Lisäksi yritykset ovat samankokoisia. Molemmilla yrityksillä on vahva asema markkinoilla, 

ja uusi yritys tulee olemaan houkutteleva kumppani nopeasti muuttuvilla markkinoilla niin 

asiakkaille, toimittajille kuin muille sidosryhmille. 

Enics kuuluu teollisuudenalansa johtaviin toimijoihin elektroniikan suunnittelussa, 

tehokkaassa valmistustoiminnassa ja testausjärjestelmien kehittämisessä. GPV on täyden 

palvelun EMS-toimittaja, jolla on vahva markkinafokus ja joka on erikoistunut 

piensarjatuotantoon, sovellussuunnitteluun ja rakentamiseen: 

"Enics ja GPV sopivat täydellisesti yhteen. Odotan innolla tämän vahvan eurooppalaisen 

teollisuusyrityksen syntyä. Molemmilla yrityksillä on yhdessä entistä vahvemmat valmiudet 

tarjota avaimet käteen -periaatteella tuotteita, jotka takaavat uuden yhtiön menestyksen 

nopeasti muuttuvilla EMS-markkinoilla. Olen vakuuttunut, että mahdollistamme yhdessä 

asiakkaidemme kestävän menestyksen ja olemme tiennäyttäjiä siinä, miten elektroniikan 

valmistuspalvelut toimivat tulevaisuudessa monimutkaisissa ekosysteemeissä”, sanoo 

Enicsin toimitusjohtaja Elke Eckstein. 

”Ahlström Capital on ollut yli 15 vuoden ajan Enicsin pääomistaja, ja kehittänyt yhdessä 

johdon kanssa Enicsistä korkeatasoisen elektroniikan sopimusvalmistajan. Uskomme, että 

tämä fuusio luo kilpailukykyisemmän, maailmanlaajuisen yrityksen, mikä on todella 

positiivinen uutinen Enicsin ja GPV:n asiakkaille, työntekijöille ja osakkeenomistajille. 

Ahlström Capital on sitoutunut tukemaan sulautuneen yrityksen tulevaa arvon luontia”, 

kommentoi Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen. 
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”Tässä yhdistyy kaksi yhtä vahvaa ja erittäin osaavaa yritystä. Yhdistymisen myötä otamme 

jälleen yhden merkittävän askeleen kasvumatkallamme”, sanoo GPV:n toimitusjohtaja Bo 

Lybæk. Uuden yhtiön toiminnan suunnittelu tapahtuu Bo Lybækin johdolla. 

”Tämä on Schouw & Co:n historian suurin kauppa, ja olemme erittäin iloisia siitä, että 

pääsimme sopimukseen sekä Ahlström Capitalin, että GPV:n uuden yhteistyökumppanin 

Enicsin kanssa. Schouw & Co:lla ja Ahlström Capitalilla on samanlaiset arvot, ja molempien 

yritysten perintö ja pitkän aikavälin strateginen näkemys loivat erinomaisen ilmapiirin 

neuvotteluille”, kertoo toimitusjohtaja Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co:sta. Ahlström 

Capitalilla tulee olemaan edustajia yhdistyneen yhtiön hallituksessa, jossa he tukevat 

tulevaisuuden arvonluontia. Jens Bjerg Sørensen on GPV:n hallituksen nykyinen 

puheenjohtaja ja hän tulee jatkamaan roolissa yhdistyneessä yhtiössä.  

Enicsillä on seitsemän tehdasta Euroopassa ja Aasiassa: Suomessa, Ruotsissa, Virossa, 

Slovakiassa, Kiinassa ja Malesiassa. GPV:llä on 12 tehdasta Tanskassa, Sveitsissä, 

Saksassa, Itävallassa, Slovakiassa, Meksikossa, Sri Lankalla ja Thaimaassa. Enics on 

keskittynyt elektroniikan valmistukseen optimoidulla tuotannon toimintamallilla sekä hyvin 

kehittyneellä testausjärjestelmäliiketoiminnalla. GPV taas on elektroniikan lisäksi 

erikoistunut tuoteapplikaatioiden suunnitteluun, mekaniikkatuotantoon ja kaapelisarjojen 

kokoonpanoon. GPV on menestynyt erityisen hyvin box-build mekatroniikkatuotteissaan – 

alueella, jossa sekä Elke Eckstein että Bo Lybæk näkevät suurta potentiaalia myös Enicsin 

nykyisille asiakkaille. 

Kaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisten hyväksyntöjen saamista, mukaan lukien 

kilpailuviranomaisten hyväksyntä. 
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