Lääketieteellisten laitteiden sopimusvalmistaja laajentaa toimintaansa

DAREKON OSTI MECANOVAN KLAUKKALAN TEHTAAN LIIKETOIMINNOT
Darekon Oy on tehnyt sopimuksen Mecanova Oy:n Klaukkalan tehtaan liiketoimintojen
ostosta. Pääomasijoittaja Sentica Partnersin tuella toteutetun kaupan avulla Darekon
laajentaa toimintaansa lääketieteellisten laitteiden valmistajana ja saa ohutlevyosaamista,
joka täydentää hyvin konsernin palvelukokonaisuutta lääketieteen laitteiden ja teollisuuden
sopimusvalmistajana.
Mecanova on yksi Pohjoismaiden johtavista ohutlevymekaniikan sopimusvalmistajista tietoliikenteen,
teollisuuden ja lääketieteen laitevalmistajille. Klaukkalan tehtaan asiakaskunta koostuu valtaosin
lääketieteellisten laitteiden valmistajista. Ostetun liiketoiminnon liikevaihto on noin 5
miljoonaa euroa vuodessa ja se työllistää noin 40 henkilöä. Tehtaan toiminta jatkuu osana
Darekon Oy:tä nykyisen henkilöstön voimin samoissa tiloissa ja Jouko Paganus jatkaa tehtaan
johtajana.
”Mecanovin Klaukkalan tehtaan liiketoiminnan osto on tärkeä askel kasvustrategiassamme.
Suuntaamme nyt kaupan myötä positiivin mielin vuoteen 2010, koska saamme sekä uutta
osaamista että täydennystä palvelutarjontaamme. Viime vuosi oli myös meidän toimialallamme vaikea. Toimintamme oli kuitenkin edelleen kannattavaa, vaikka liikevaihtomme
hieman laskikin”, linjaa Darekonin toimitusjohtaja Kai Orpo.
”Klaukkalan tehtaan tulevaisuus lääketieteellisten laitteiden loppukokoonpanijana ja
ohutlevyosaajana Darekon-kokonaisuudessa näyttää valoisalta ja antaa aivan uusia
mahdollisuuksia toimintojen kehittämiselle ja laajentamiselle yhdessä asiakkaittemme kanssa”,
toteaa tehtaan johtaja Jouko Paganus.
Kauppa on johdonmukainen askel Darekonin kasvustrategiassa, joka luotiin pääomasijoittaja Sentica
Partnersin rahaston tultua yrityksen enemmistöomistajaksi helmikuussa 2008. Yhdessä johdon
henkilöomistajien kanssa Sentica pyrkii Darekonin toiminnan kasvattamiseen ja laajentamiseen
tavoitteenaan luoda Pohjoismaiden johtava lääketieteen laitteiden sopimusvalmistaja.
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Darekon
Oy Darekon Ltd on lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuden sopimusvalmistaja, jonka tuotanto painottuu
vaativaan lääketieteen elektroniikkaan ja teollisuuselektroniikkaan. Darekon kehittää ja valmistaa tuotteita
yhdessä kansainvälisesti toimivien asiakkaidensa kanssa. Yrityksen tuotantolaitokset sijaitsevat Haapavedellä,
Savonrannalla ja Gdanskissa, Puolassa. Darekonin liikevaihto oli vuonna 2008 lähes 24 MEUR ja sen palveluksessa
on yli 200 henkilöä. Darekonin pääomistaja on pääomasijoittaja Sentica Partners. www.darekon.fi
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

