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Enicsin ja GPV:n yhdistyminen saatettu päätökseen, tuloksena syntyy eurooppalainen 

elektroniikkajätti 

Kahden vahvan eurooppalaisen elektroniikan sopimusvalmistajan, Enicsin ja GPV:n, 

yhdistyminen on saatettu tänään päätökseen. Yhdistymisen tuloksena syntyy vahva 

teollisuuselektroniikan konserni, jolla on 7 500 työntekijää ja lähes miljardin euron liikevaihto. 

GPV:n ja Enicsin omistajat jatkavat myös uuden yhtiön omistajina. Tanskalainen teollisuuden 

monialayritys Schouw & Co. omistaa 80 % yhdistyneestä toiminnasta, ja Ahlström Capital -konserni 

omistaa 20 %. Kaupan myötä Ahlström Capital saa lisäksi yli 70 miljoonaa euroa käteistä. 

Yhdistyneen yhtiön nimi on GPV Group A/S, ja Bo Lybæk toimii teollisuuskonsernin 

toimitusjohtajana. Elke Eckstein luopuu Enicsin toimitusjohtajan tehtävästä ja toimii toimitusjohtajan 

integraationeuvonantajana tammikuun 2023 loppuun asti.  

“Ahlström Capital on ollut Enicsin suurin omistaja yli 15 vuoden ajan. Strategiamme on kehittää 

portfolioyhtiöitämme aktiivisesti, ja uskomme, että tämä yhdistyminen luo aiempaakin 

kilpailukykyisemmän liiketoiminnan, jolla on laaja palveluvalikoima ja vahva asema 

maailmanlaajuisesti. Tämä fuusio hyödyttää niin molempien yritysten asiakkaita, työntekijöitä kuin 

omistajiakin. Ahlström Capital on sitoutunut tukemaan yhdistynyttä yhtiötä tulevaisuuden 

arvonluonnissa. Haluan kiittää Elke Ecksteinia ja hänen tiimiään arvokkaasta työstä Enicsin hyväksi 

ja toivottaa uudelle johdolle menestystä kannattavan kasvutarinan rakentamisessa”, kommentoi 

Lasse Heinonen, Ahlström Capitalin toimitusjohtaja.  

”GPV ja Enics sopivat hyvin yhteen, ja olen erittäin tyytyväinen, että fuusio on nyt toteutunut. Uskon, 

että yhdistetyt vahvuutemme tekevät meistä asiakkaillemme houkuttelevan kumppanin nopeasti 

muuttuvilla markkinoilla. Odotamme innolla yhdessä uusien Enicsin -kollegojemme kanssa 

laatimamme integraatiosuunnitelman toimeenpanoa, ja lähdemme tekemään tätä nöyrin mielin. 

Tiedämme, että integraatio on suuri tehtävä, mutta odotamme sen olevan myös valtava menestys. 

Kiitän Elkeä luottamuksesta, jota hän on osoittanut luovuttamalla minulle Enicsin johdon, ja odotan 

innolla, että pääsen tapaamaan ja tuomaan yhteen kaikki uuden, yhdistyneen yhtiön omistautuneet 

ihmiset”, sanoo GPV:n toimitusjohtaja Bo Lybæk.  

Yhtiöt täydentävät toisiaan erinomaisesti useilla eri osa-alueilla. Myös fuusioitunut yritys keskittyy 

elektroniikan sopimusvalmistukseen. Sillä on vahvat ja tunnustetut toimintavalmiudet, kehittyneet 

suunnitteluvalmiudet sekä testausjärjestelmiin liittyvää liiketoimintaa, mukaan lukien yrityksen 

oma mekaniikan ja johdinsarjojen valmistus. Fuusioitunut yritys painottuu vahvasti 

teollisuuselektroniikkaan, järjestelmäintegraatioon, mekatroniikkaan sekä turnkey-palveluihin. 
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”Enics ja GPV muodostavat uuden yhtiön, jolla on elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinoiden 

paras palveluvalikoima, ja fuusio myös seuraa molempien yritysten strategista kasvupolkua. Tämä 

on saavutus, joka perustuu henkilöstömme jatkuvaan kovaan työhön ja palvelu- ja 

elektroniikkaosaamiseen – tämä työ tuottaa nyt parhaan mahdollisen tuloksen: fuusion myötä 

rakennamme tulevaisuutta henkilöstöllemme ja koko elektroniikan sopimusvalmistusalalle. Olemme 

saavuttaneet fuusion myötä parhaan mahdollisen lopputuloksen sekä Enicsin että GPV:n kannalta, 

ja olen vakuuttunut siitä, että uusi yritys tulee olemaan menestyksekäs. Siksi luovutan johtajuuden 

Bolle mielelläni”, kommentoi Enicsin toimitusjohtaja Elke Eckstein. 

Uudella yhtiöllä on yhteensä 7 500 työntekijää ja 19 tehdasta maailmanlaajuisesti Tanskassa, 

Sveitsissä, Suomessa, Slovakiassa, Virossa, Ruotsissa, Itävallassa, Saksassa, Thaimaassa, 

Kiinassa, Sri Lankalla, Malesiassa ja Meksikossa.  

Molemmat yritykset tuovat fuusioon mukanaan täydet tilauskannat ja kovan kysynnän palveluilleen, 

ja fuusioituneella yrityksellä onkin vahvat kasvutavoitteet tuleville vuosille. 

”Tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtomme noin 10 miljardiin Tanskan kruunuun vuoteen 2026 

mennessä, mutta tiedostamme myös liiketoimintaympäristömme riskit, jotka saattavat realisoitua 

lähiaikoina. Olemme nyt aloittamassa jännittävän, ja ennen kaikkea kannattavan kasvumatkan. 

Fuusion jälkeen olemme entistä vahvempia, mikä antaa hyvän lähtökohdan tulevaisuuden 

tavoitteidemme saavuttamiselle”, Bo Lybæk sanoo. 

 

Tietoa uudesta GPV:stä 

GPV perustettiin Tanskassa vuonna 1961, ja nykyään se on yksi Euroopan johtavista 

elektroniikkavalmistajista. GPV on asiakaslähtöinen EMS-kumppani (elektroniikan tuotantopalvelut), 

joka tarjoaa monimutkaisia elektroniikka-, johdinsarja-, mekatroniikka- ja 

järjestelmäintegraatioratkaisuja, mukaan lukien ODM-suunnittelu sekä testien kehitystoiminnot 

asiakkaille koko EMS-arvoketjussa. Kesäkuussa 2022 GPV:n ja Enicsin omistajat allekirjoittivat 

sopimuksen yritysten yhdistämisestä, ja sopimus saatiin päätökseen 3. lokakuuta 2022. Uuden 

elektroniikkayhtymän pääkonttori sijaitsee Tanskassa, ja siitä tulee Euroopan toiseksi suurin EMS-

yritys, jolla on tuotantolaitoksia Tanskassa, Sveitsissä, Suomessa, Slovakiassa, Virossa, Ruotsissa, 

Itävallassa, Saksassa, Thaimaassa, Kiinassa, Sri Lankassa, Malesiassa ja Meksikossa. Uuden 

yrityksen vuotuinen liikevaihto on yli 7 miljardia Tanskan kruunua, ja sen palveluksessa on yli 7 500 

työntekijää. Uuden yrityksen omistavat tanskalainen teollisuuden monialayritys Schouw & Co. (80 

%) ja perheomisteinen, suomalainen Ahlström Capital -konserni (20 %). Lue lisää osoitteessa gpv-

group.com. 


