Sentica Partners yhdistää levyntyöstön edelläkävijät
Pääomasijoittaja Sentica Partners yhdistää kaksi levyntyöstön huippuosaajaa:
suomalaisen Pivaticin ja ruotsalaisen KMT Ursvikenin. Järjestelyn myötä syntyvä
konserni parantaa asiakkaidensa tuottavuutta tarjoamalla edistyksellisiä ratkaisuja
levynmuokkaukseen. Molemmat yritykset jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä.
Yhdistymisestä syntyvät synergiaedut – globaali myyntiverkosto, palvelukonsepti ja
hankintojen optimointi – valjastetaan lisäkasvun luomiseen. Konsernin liikevaihdoksi
muodostuu tänä vuonna 38 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 155 henkilöä.
Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto ostaa KMT Ursviken Ab:n osakekannan Tukholman
Pörssiin listatulta KMT Group Ab:lta. Ursviken on erikoistunut pitkien levyrakenteiden
mittatarkkaan särmäykseen, jolla parannetaan asiakkaan suorituskykyä ja tuottavuutta. Yritys on
alansa markkinajohtaja Pohjoismaissa ja sillä on vahva asema myös muualla Euroopassa, USA:ssa
ja Kiinassa. Ursvikenin tuotantolaitokset sijaitsevat Skellefteåssa Ruotsissa ja sillä on tytäryhtiö
Illinoisissa USA:ssa. Vuonna 2006 yrityksen liikevaihto oli 21 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa
on noin 90 henkilöä.
Pivatic Oy tarjoaa ohutlevyn muokkausprosesseihin automaattisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat
asiakkaille portaanomaisen tuottavuuden kasvun. Pivatic on yksi alansa johtavia yrityksiä, jonka
tuotannosta noin 90 % suuntautuu vientiin – pääasiassa Eurooppaan ja Amerikkaan. Sentica
Partnersin omistuksessa yrityksen toimintaa on kehitetty voimakkaasti ja viime vuonna sen
liikevaihto kaksinkertaistui 12 miljoonaan euroon. Pivaticin päätoimipaikka ja tuotanto sijaitsevat
Hyvinkäällä, yrityksen palveluksessa on noin 65 henkilöä.
Yritysten yhdistymisestä syntyvän konsernin toimitusjohtajana aloittaa Sentica Partners Oy:n
Senior Advisor Pekka Heikkonen, joka on toiminut Pivatic Oy:n hallituksen puheenjohtajana
vuodesta 2005 alkaen.
Lisää kasvua synergiaeduilla ja yritysostoilla
”Sentica Partners haluaa kasvattaa yritysryhmää hyödyntämällä yhdistymisestä syntyvät
synergiaedut, kuten konserniyhtiöiden myyntiverkoston ja palvelukonseptin vahvistaminen sekä
hankintojen optimointi. Konsernia tullaan kasvattamaan myös yritysostoin, joilla täydennetään
tarjontaa ja läsnäoloa halutuilla markkinoilla”, linjaa Sentica Partnersin sijoitusjohtaja Lasse
Grönlund.
”Kone‐ ja laiterakentamisen kansainvälinen kasvu ja alan sopimusvalmistuksen voimakas
kehittyminen lisäävät kysyntää vaativan ja mittatarkan levynmuokkauksen ratkaisuille ja niihin
perustuville elinkaaripalveluille. Pivaticin ja Ursvikenin ratkaisuilla on laaja tunnettuus ja vaativien
asiakkaiden luottamus, mikä muodostaa ison jälkimarkkinapotentiaalin elinkaaripalveluille”,
toteaa konsernin toimitusjohtaja Pekka Heikkonen.
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