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Enics och GPV skapar en europeisk elektronikjätte
Två starka europeiska legotillverkare av elektronik (EMS, Electronics Manufacturing
Services), Enics och GPV går samman. Transaktionens värde är mer än 500 miljoner
euro.
Sammanslagningen
kommer
att
skapa
Europas
näst
största
kontraktstillverkare av elektronik, med mer än 7 500 anställda och global verksamhet.
Schouw & Co, ett danskt investeringsbolag noterat på Köpenhamnsbörsen och ägaren till
GPV, förvärvar 80 procent av den sammanslagna verksamheten. Den nuvarande ägaren
till Enics, Ahlstrom Capital B.V. (ett helägt dotterbolag till Ahlström Capital), fortsätter som
betydande minoritetsägare med 20 procent av den sammanslagna enheten. Dessutom,
som ett resultat av transaktionen, frigör Ahlström Capital cirka 60 miljoner euro i likvida
medel för nya investeringar. Sammanslagningen av GPV och Enics skapar en internationell
elektronikkoncern med mer än 7 500 anställda och en omsättning på nästan en miljard euro.
GPV och Enics är två väl ledda företag inom legotillverkning av elektronik (EMS). Företagen
är jämnstora med egna spjutspetskunnande. Bolagen har en stark position och stark
närvaro på marknaden och det nya bolaget blir en attraktiv partner på den snabbt
föränderliga marknaden för kunder, leverantörer och andra intressentgrupper.
Enics hör till en av branschledarna inom design, tillverkning och testsystemutveckling för
några av världens största kunder. GPV är en fullservice EMS-leverantör med ett starkt
marknadsfokus, specialiserat på hantering, applikationsdesign och konstruktion av
högkvalitativa produktportföljer:
"Enics och GPV passar perfekt ihop. Jag ser fram emot att lägga grunden för denna starka
europeiska industriella plattform. Tillsammans har företagen en starkare förmåga att
leverera nyckelfärdiga produkter som säkerställer nya bolagets framgång på den snabbt
föränderliga EMS-marknaden. Jag är övertygad om att vi tillsammans möjliggör hållbar
framgång för våra kunder och att vi fungerar som vägledare för hur EMS-företag kan verka
i komplexa ekosystem i framtiden, säger Elke Eckstein, vd för Enics.
"Ahlström Capital har i över 15 år varit huvudägaren i Enics och tillsammans med ledningen
utvecklat Enics till en högklassig kontraktstillverkare inom elektronik. Vi tror att den här
sammanslagningen skapar ett mer konkurrenskraftigt globalt företag, vilket verkligen är en
positiv nyhet för kunder, anställda och aktieägare i Enics och GPV. Ahlström Capital
förbinder sig att stödja det framtida värdeskapandet av det sammanslagna bolaget”, säger
Lasse Heinonen, vd för Ahlström Capital.
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”Här kombineras två lika starka och mycket kompetenta företag. Med sammanslagningen
tar vi ytterligare ett viktigt steg på vår tillväxtresa”, säger vd Bo Lybæk från GPV.
Planeringen av det nya bolagets verksamhet kommer att ske under ledning av Bo Lybæk.
”Det här är den största affären i Schouw & Co:s historia och vi är mycket nöjda med att ha
nått en överenskommelse med både Ahlström Capital och GPV:s nya partner, Enics.
Schouw & Co och Ahlström Capital delar liknande värderingar och de båda företagens arv
och långsiktiga strategiska vision skapade en utmärkt atmosfär för förhandlingar”, säger
Jens Bjerg Sørensen, vd för Schouw & Co. Ahlström Capital kommer att ha representanter
i det sammanslagna bolagets styrelse för att stöda och främja fortsatt värdetillväxt. Jens
Bjerg Sørensen är nuvarande styrelseordförande för GPV och fortsätter i den rollen i det
sammanslagna bolaget.
Enics har sju fabriker i Europa och Asien: Finland, Sverige, Estland, Slovakien, Kina och
Malaysia. GPV har 12 fabriker i Danmark, Schweiz, Tyskland, Österrike, Slovakien, Mexiko,
Sri Lanka och Thailand. Enics är fokuserat på elektroniktillverkning med ett starkt och
allmänt erkänt operativsystem och en välutvecklad testsystemverksamhet. Förutom
elektronik specialiserar sig GPV återigen på produktapplikationsdesign, intern mekanik och
montage av kablage. GPV har varit särskilt framgångsrika med sina box-build
mekatronikprodukter – ett område där både Elke Eckstein och Bo Lybæk ser stor potential
framöver även för Enics nuvarande kunder.
Transaktionen har standardvillkor för slutföring, inklusive konkurrensmyndigheternas
godkännande.
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