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Lääketieteen elektroniikkatuotannon ulkoistus kasvuveturina

SENTICA PARTNERS ELEKTRONIIKKAVALMISTAJA DAREKONIN
PÄÄOMISTAJAKSI
Pääomasijoittaja Sentica Partners ostaa 60 prosenttia Oy Darekon Ltd:n
osakekannasta. Yhtiön aikaisemmat pääomistajat, Kai ja Henri Orpo, jäävät
yritykseen vähemmistöomistajiksi omistamansa Dinos Investment Oy:n kautta.
Elektroniikan sopimusvalmistaja Darekonin tuotanto painottuu vaativaan
lääketieteen elektroniikkaan ja teollisuuselektroniikkaan. Omistusjärjestelyllä
pyritään luomaan edellytykset Darekonin toiminnan kasvattamiseen ja
laajentamiseen Suomessa ja lähimarkkinoilla sekä orgaanisen kasvun että
yritysjärjestelyiden avulla. Tavoitteena on luoda Pohjoismaiden johtava
lääketieteen laitteiden sopimusvalmistaja.
Darekon kehittää ja valmistaa elektroniikkatuotteita yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.
Yrityksen asiakkaat ovat lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuselektroniikan johtavia
kansainvälisiä valmistajia, jotka asettavat erittäin korkeat vaatimukset
sopimusvalmistajilleen niin laadun, toimitusvarmuuden kuin joustavuudenkin osalta.
Darekonin tehtaat sijaitsevat Haapavedellä, Savonrannalla ja Gdanskissa, Puolassa.
Vuonna 2007 yhtiön liikevaihto oli 23 MEUR, toiminta on kannattavaa ja sen
palveluksessa on yli 200 henkilöä.
”Darekon on Sentican uuden Terveysteknologia I -rahaston ensimmäinen sijoitus ja se
tukee erinomaisen hyvin rahaston sijoitusstrategiaa, jossa pyritään kasvattamaan
terveystoimialan kohdeyhtiöitä sekä orgaanisesti että aktiivisesti osallistumalla
toimialajärjestelyihin. Lääketieteen elektroniikassa valmistus keskittyy teknisesti vaikeisiin
tuotteisiin, joita valmistetaan lyhyinä sarjoina globaaleille markkinoille. Näiden tuotteiden
valmistuksessa ulkoistusaste kasvaa edelleen, minkä lisäksi kasvuajurina toimii
päämiesten siirtyminen osakokonaisuuksien ulkoistuksesta kokonaisten tuotteiden
ulkoistukseen.
“Vaativien lääketieteellisten laitteiden sopimusvalmistuksella on mielenkiintoiset
kasvunäkymät Suomessa ja lähimarkkinoilla”, kertoo Sentican johtaja Christer Niemi, joka
tulee toimimaan myös Darekonin hallituksen puheenjohtajana.
”Sentican mukaantulo antaa meille lisää tarvittavia resursseja Darekonin toiminnan
kehittämiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Uskon, että näin pystymme osaavan
henkilöstömme kanssa jatkossakin panostamaan kasvuun, yhtiön kehittämiseen ja näin
tarjoamaan entistä korkeatasoisempaa palvelua asiakkaillemme”, toteaa Darekonin
toimitusjohtajana jatkava Kai Orpo.
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Sentica Partners
Sentica Partners Oy on pääomasijoittaja, joka ammattisijoittajien varainhoitajana keskittyy pieniin
ja keskisuuriin yritysjärjestelyihin. Sentica hallinnoi noin 160 miljoonan euron pääomia. Sentican
päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Kuopio. Yhtiön palveluksessa on 20
pääomasijoittamisen ammattilaista. www.sentica.fi

