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Sammanslagningen av Enics och GPV slutförd, en europeisk elektronikjätte föds 

Sammanslagningen av två starka europeiska kontraktstillverkare av elektronik (EMS, 

Electronics Manufacturing Services), Enics och GPV slutfördes i dag. Genom 

fusionen bildas en stark internationell elektronikkoncern, med mer än 7 500 anställda 

och en omsättning på nästan en miljard euro. 

Det nya företaget fortsätter med samma ägarunderlag som GPV och Enics. Det danska 

industrikonglomeratet Schouw & Co. äger 80 procent av den sammanslagna verksamheten 

och Ahlstrom Capital-koncernen äger 20 procent. Dessutom, som ett resultat av 

transaktionen, frigör Ahlström Capital mer än 70 miljoner euro i likvida medel. 

 Namnet på det sammanslagna bolaget är GPV Group A/S och företagets vd är Bo Lybæk. 

Elke Eckstein slutar som vd för Enics men är tillgänglig som vd:ns integrationsrådgivare 

fram till slutet av januari 2023. 

”Ahlström Capital har varit den största ägaren i Enics i mer än 15 år. Vår strategi är att aktivt 

utveckla våra portföljbolag och vi tror att sammanslagningen skapar en mer 

konkurrenskraftig verksamhet med ett brett serviceutbud och stark global närvaro. Fusionen 

gynnar båda företagens kunder, anställda och aktieägare. Ahlström Capital förbinder sig att 

stödja framtida värdeskapande i det sammanslagna företaget. Jag vill samtidigt tacka Elke 

Eckstein och hennes team för deras utmärkta insats för Enics och jag önskar den nya 

ledningen framgång på en lönsam tillväxtresa”, säger Lasse Heinonen, vd för Ahlström 

Capital  

”GPV och Enics skapar en stark helhet och jag är glad att sammanslagningen nu 

genomförs. Jag tror att våra styrkor gör oss till en attraktiv partner för våra kunder på en 

marknad som förändras i snabb takt. Vi ser fram emot att implementera den fusionsplan vi 

tagit fram tillsammans med våra nya kollegor från Enics, en plan vi genomför med 

ödmjukhet. Vi vet att sammanslagningen kommer att medföra ett omfattande arbete, men 

vi förväntar oss att det blir en stor framgång. Jag tackar Elke för förtroendet och jag ser fram 

emot att träffa och sammanföra det nya företagets alla engagerade medarbetare”, säger Bo 

Lybæk, vd för GPV.  

De två företagen kompletterar varandra mycket väl inom flera områden. Det nya bolaget 

har fokus på elektroniktillverkning och har starkt och erkänt operativt kunnande. Till 

bolagets styrkor hör också välutvecklad design samt affärsverksamhet inom testsystem, 

innefattande intern mekanik och montage av kablage. Det sammanslagna bolaget har 
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ett starkt fokus på industriell elektronik, systemintegration, mekatronik och nyckelfärdiga 

produkter. 

”Enics och GPV går samman i ett nytt företag som har det bästa serviceerbjudandet på 

EMS-marknaden, detta i enlighet med båda företagens strategiska tillväxtväg. Det här är 

ett resultat av vårt långsiktiga och hårda arbete samt våra medarbetares service- och 

elektronikkunskap – arbetet har nått det bästa möjliga slutresultatet: med 

sammanslagningen bygger vi en framtid för våra medarbetare och hela EMS-branschen. Vi 

har genom fusionen nått bästa möjliga slutresultat för både Enics och GPV och jag är 

övertygad om att det nya företaget kommer att vara framgångsrikt. Därför är jag glad över 

att kunna föra över ledarskapet till Bo”, säger Elke Eckstein, vd för Enics. 

Det nya företaget har totalt 7 500 anställda och globalt 19 fabriker: i Danmark, Schweiz, 

Finland, Slovakien, Estland, Sverige, Österrike, Tyskland, Thailand, Kina, Sri Lanka, 

Malaysia och Mexiko. 

Båda bolagen hämtar med sig en full orderstock och stark efterfrågan då de går in i 

fusionen. Det sammanslagna bolaget har stora tillväxtambitioner för de kommande åren. 

”Vi siktar på att öka vår omsättning till cirka 10 miljarder DKK år 2026, men vi ser också att 

riskerna i affärsomgivningen snart kan realiseras. Vi inleder en spännande, men framförallt 

lönsam tillväxtresa. Efter sammanslagningen är vi starkare än tidigare och det ger en bra 

grund för att nå våra framtida målsättningar", säger Bo Lybæk. 

 

Om det nya GPV 

GPV grundades i Danmark 1961 och är i dag en av Europas ledande elektroniktillverkare. GPV är en kunddriven 

EMS-partner (Electronics Manufacturing Services) som tillhandahåller komplexa elektronik-, kablage-, 

mekatronik- och box-build-lösningar inklusive ODM-design samt testutvecklingsaktiviteter till kunder över hela 

EMS-värdekedjan. I juni 2022 undertecknade ägarna av GPV och Enics ett avtal om att slå samman de två 

företagen och avtalet slutfördes 3 oktober 2022. Med huvudkontor i Danmark blir den nya elektronikgruppen det 

näst största europeiska EMS-företaget och har produktionsanläggningar i Danmark, Schweiz, Finland, 

Slovakien, Estland, Sverige, Österrike, Tyskland, Thailand, Kina, Sri Lanka, Malaysia och Mexiko. Det nya 

företaget kommer att generera årliga intäkter på mer än 7 miljarder DKK och ha mer än 7 500 anställda. Det 

nya bolaget kommer att ägas av det danska industrikonglomeratet Schouw & Co. (80 procent) och det 

familjeägda finska investeringsbolaget Ahlstrom Capital Group (20 procent). Läs mer på gpv-group.com. 

  


