LEHDISTÖTIEDOTE 23.8.2011

Citec laajentaa toimintaansa Saksaan
Sentica Partnersin kohdeyhtiö Citec Group Oy Ab on ostanut saksalaisen insinööritoimisto
Imotionin, joka on erikoistunut systeemisuunnitteluun. Yritysosto on strategisesti tärkeä
Citecille, jonka tarkoituksena on laajentaa liiketoimintaansa Saksassa nopeampaan tahtiin.
Sentica Partnersin hallinnoima rahasto osti viime kesäkuussa Citecin osake‐enemmistön ja yhdisti
aiemmin erillisinä toimineet Citec‐yhtiöt samaan konserniin. Yritysjärjestelyn yhtenä tarkoituksena
oli turvata resurssit nopeampaan kasvuun. Tänään solmittu yrityskauppa on tärkeä askel
kasvustrategian toteuttamisessa. Imotion sopii hyvin Citecin kokonaisuuteen: yrityksillä on
samanlaiset työskentelytavat ja Imotion vahvistaa konsernin osaamista mm. sähkösuunnittelussa.
Tarkoituksena on yhdistää Imotionin vankka kokemus Citecin osaamiseen ja siten kasvaa Saksassa.
“Imotionin osaaminen perustuu lähinnä kiskokalustosuunnitteluun, mutta aiomme laajentaa
palvelukokonaisuutta. Tarjoamme globaalisti monipuolista teknistä suunnittelua ja tiedonhallinnan
asiantuntijapalveluita kaikille asiakassegmenteillemme. Toimintamme Saksassa tuo meidät
maantieteellisesti lähemmäksi saksalaisia asiakkaitamme energia‐ ja voimalaitosteollisuuden
alalla”, toteaa Citec Groupin toimitusjohtaja Martin Strand.
Imotion toimii Henningsdorfissa lähellä Berliiniä ja työllistää tällä hetkellä 16 henkilöä. Citec
aloittaa täyden toimintansa Saksassa syyskuun alussa. Imotionin toimitusjohtaja Holger Wülfken
on nimitetty Citecin Saksan toimintojen toimitusjohtajaksi. Uuden yrityksen markkinointinimi on
Citec Germany ja rekisteröintinimi Citec Engineering & Information GmbH.
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Sentica Partners
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten
omistamiseensekä aktiiviseen kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 180 miljoonan euron pääomia ja
sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen
rahastot. www.sentica.fi
Citec
Citec tarjoaa monipuolisia teknisiä suunnittelu‐ ja konsultointipalveluita energia‐, rakennus‐, kiskokalusto ja
prosessiteollisuudelle. Citec tarjoaa myös erilaisia tiedonhallinnan asiantuntijapalveluita. Citec on perustettu vuonna
1984 ja koostuu kahdesta divisioonasta – Engineeringistä ja Informationista. Henkilöstömäärä on noin 1000 ja vuoden
2010 liikevaihto oli noin 55 MEUR. Citecin pääkonttori on Vaasassa ja sillä on toimistoja myös muualla Suomessa sekä
Ruotsissa, Norjassa, Isossa‐Britanniassa, Ranskassa, Venäjällä ja Intiassa. www.citec.com

