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Perheyhtiö uskoo lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuselektroniikan 

sopimusvalmistukseen Suomessa 

 

Sentica myy enemmistöosuutensa Darekonissa  
 
Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto myy omistamansa 53 %:n osuuden Darekon Group Oy:tä Dinos 

Investment Oy:lle. Dinos Investment Oy on Kai ja Henri Orpon perheiden omistama yhtiö ja osakekaupan 

myötä siitä tulee Darekonin suurin omistaja yli 97 % osuudella.   

 
Darekon on vaativien lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuselektroniikkatuotteiden sopimusvalmistaja, 

joka palvelee johtavia kotimaisia ja kansainvälisiä laitevalmistajia. Darekonin tehtaat sijaitsevat 

Haapavedellä, Klaukkalassa, Savonrannalla ja Puolan Gdanskissa. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 37,5 

miljoonaa euroa, toiminta oli edellisvuosien tapaan kannattavaa ja henkilöstön määrä on yli 260 henkilöä. 

Darekonin toimitusjohtajana jatkaa kaupan jälkeen Kai Orpo. 

 
”Sentican omistajuuden aikana Darekonin liikevaihto kasvoi yli 65 %, mitä voidaan pitää hyvänä 

saavutuksena. Liikevaihdon kasvu on tehty kannattavasti ja yrityksen omavaraisuusaste on säilynyt kasvusta 

huolimatta hyvällä tasolla. Näin ollen vuonna 2008 yhdessä johdon kanssa asetettu tavoite Darekonin 

toiminnan kasvattamisesta ja laajentamisesta Suomessa ja lähimarkkinoilla on toteutunut. Olemme varsin 

tyytyväisiä yhtiön menestykseen haasteellisella toimialalla. Toimiva johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet koko 

omistuksemme ajan Darekonin kehittämiseen ja uudistamiseen, joten tässä taloudellisessa tilanteessa on 

hyvä aika luopua omistuksesta, ” toteaa Sentican Christer Niemi. 

 

”Nyt toteutettu omistusjärjestely takaa jatkuvuuden yhtiön kehittämiselle Suomessa ja maailmalla. Näemme, 

että Darekonissa on toimiva strategia sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka on avain onnistumiselle 

tulevaisuudessakin. Uskon, että pystymme jatkossakin uudistumaan ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä 

laadukkaampaa kokonaispalvelua kilpailukykyisin ehdoin myös Suomesta käsin,” kertoo Darekonin 

toimitusjohtajana jatkava Kai Orpo. 
 

Lisätietoja: 

Christer Niemi 

Partner, Sentica Partners Oy 

puhelin: 0400 469486, sähköposti: christer.niemi@sentica.fi 
 

Kai Orpo 

Toimitusjohtaja, Darekon Group Oy 

puhelin: 040 5000562, sähköposti: kai.orpo@darekon.fi 
 
Sentica Partners Oy 

Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä 

aktiiviseen kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset 

institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi 

 

Darekon Group Oy  

Darekon on vaativien lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuselektroniikkatuotteiden sopimusvalmistaja, jonka asiakkaita ovat 

johtavat kotimaiset ja kansainväliset laitevalmistajat. Darekonin tehtaat sijaitsevat Haapavedellä, Klaukkalassa, Savonrannalla ja 

Puolan Gdanskissa. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 37,5 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on yli 260 henkilöä. www.darekon.fi 


