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Uusi konserni tähtää liikevaihdon tuplaamiseen

SENTICA PARTNERS CITECIN PÄÄOMISTAJAKSI
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin johtamassa yritysjärjestelyssä Citec Engineering Oy ja Citec
Information Oy muodostavat uuden konsernin, Citec Groupin. Sentica Partnersin hallinnoima rahasto
tulee konsernin emoyhtiön pääomistajaksi 67 prosentin osuudella. Yritysten aiempi pääomistaja Rune
Westergård omistaa uudesta emoyhtiöstä 20 prosenttia ja Citecin avainhenkilöt loput 13 prosenttia.
Järjestely mahdollistaa aiemmin täysin erillisinä toimineiden yhtiöiden voimakkaan kasvun ja
toiminnan tehostamisen konsernisynergioita hyödyntämällä.
Sekä teknisiin konsulttipalveluihin erikoistunut Citec Engineering että dokumentointiin ja tuotetiedon
hallintaan keskittynyt Citec Information jatkavat toimintaansa itsenäisinä yhtiöinä konsernissa. Citec
Group on yksi Suomen johtavista konsultti‐ ja dokumentaatiotoimittajista energiasektorilla. Citec
Engineeringin toimitusjohtaja Martin Strand toimii jatkossa myös koko konsernin toimitusjohtajana. Kai
Dahl jatkaa Citec Informationin toimitusjohtajana.
”Citec‐yhtiöiden toiminta perustuu vankkaan insinööriosaamiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden
kanssa, mikä luo erittäin hyvän pohjan kansainväliseen kasvuun. Mm. Intian yksikkönsä myötä Citec on
jo vahvasti etabloitunut kasvaville markkinoille. Näköpiirissä on, että asiakkaiden tarpeet jatkavat
kasvuaan ja monet isot toimijat ulkoistavat tarvitsemansa suunnittelu‐ ja tiedonhallintapalvelut. Uudella
konsernirakenteella voidaan ottaa käyttöön aiemmin hyödyntämätöntä potentiaalia, aikaansaada
synergiaetuja ja aktivoida palveluiden ristiin myyntiä. Uskomme, että Citec Group tulee tuplaamaan
liikevaihtonsa vuoteen 2015 mennessä – kasvua syntyy sekä orgaanisesti että yritysostoin”, linjaa
Sentican sijoitusjohtaja Eero Leskinen, joka toimii konsernin hallituksen puheenjohtajana.
”Yritysjärjestelyllä on kolme tavoitetta. Teemme sukupolvenvaihdoksen nyt, kun Citec on tullut uuteen
kasvuvaiheeseen. Pääomasijoittaja Sentica Partnersin myötä saamme nopeampaan kasvuun tarvittavia
resursseja. Samalla molemmat Citec‐yhtiöt liitetään uuteen konserniyhtiöön, jolloin saamme paremmin
yhdistettyä niiden osaamiset täysin uusien palvelumuotojen kehittämiseksi”, toteaa Rune Westergård,
Citecin perustaja ja uuden konsernin hallituksen jäsen. ”Sentica lähestyi meitä todettuaan Citecin olevan
yksi alansa kiinnostavimmista yrityksistä. Sentican luottamus meihin on saanut myös minut
henkilökohtaisesti vakuuttuneeksi siitä, että se on juuri oikea enemmistöomistaja niin meidän,
henkilöstömme kuin asiakkaittemmekin kannalta.”
”Omistusjärjestely ja uusi konsernikokonaisuus antavat erinomaiset eväät Citec Groupin luotsaamiseksi
tulevaisuuden kasvuun ja menestykseen yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa”, uskoo uusi konsernin
toimitusjohtaja Martin Strand.
Citec Engineering tarjoaa monipuolisia teknisiä ratkaisuja ja konsultointipalveluja laaja‐alaisesti laitosten
suunnittelusta ja modularisoinnista suunnittelutyökalujen kehittämiseen. Yrityksellä on vahva kokemus
mekaanisesta, rakennus‐, prosessi‐ ja sähkösuunnittelusta. Energiasektorin lisäksi yritys tarjoaa
palveluita prosessiteollisuudelle ja liikennevälineiden valmistajille. Citec Information on asiantuntija
sisäisen tiedon ja käyttäjädokumentaation hallinnassa, suunnittelussa ja tuottamisessa. Yrityksen
asiakastoimialoja ovat energia‐ala, biotieteet, tuotantoteollisuus, ICT‐sektori sekä prosessiteollisuus.

Citec‐yhtiöiden nykyinen henkilöstömäärä on noin 1000 ja liikevaihto oli noin 55 miljoonaa euroa
vuonna 2010. Vuonna 1984 perustetun Citecin pääkonttori sijaitsee Vaasassa ja yrityksillä on
toimipisteitä myös muualla Suomessa sekä Ruotsissa, Englannissa, Ranskassa, Venäjällä ja Intiassa.
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Sentica Partners
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen
sekä 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 kokonaissuunnittelua ja konsulttipalveluita energia‐, rakennus‐, kuljetusväline‐ ja prosessiteollisuudelle. Citec
tarjoaa myös erilaisia teknisen viestinnän palveluita. Citec on perustettu vuonna 1984. Henkilöstön lukumäärä on noin 1000 ja
Citec‐yhtiöiden liikevaihto oli noin 55 MEUR vuonna 2010. Citecin pääkonttori on Vaasassa ja sillä on toimipisteitä myös muualla
Suomessa sekä Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Ranskassa, Venäjällä ja Intiassa. www.citec.com

