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Suomalainen RFID‐ratkaisutoimittaja osaksi kansainvälistä konsernia

Sentica Partners myi omistuksensa Idescossa Lagercrantzille
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on myynyt enemmistöomistuksensa RFID‐
ratkaisutoimittaja Idesco Oy:ssä Lagercrantz Group AB:lle. Idescon toimiva johto jatkaa yrityksen
omistajana lähes 10 prosentin osuudella. Sentica Partnersista tuli Idescon pääomistaja maaliskuussa
2006, kun se osti liiketoiminnan Polar Electrolta.
”Omistusaikanamme Idesco on vahvistanut asemaansa tunnistusratkaisutoimittajana Pohjois‐Euroopan
markkinoilla, mikä mahdollistaa nyt yrityksen myymisen suunnitellussa aikataulussa. Yhteistyömme
yhtiön johdon kanssa on ollut hedelmällistä ja uskomme, että Idescon ja Lagercrantzin konserniyhtiöiden
strateginen yhteensopivuus luo Idescon työntekijöille ja liiketoiminnalle erinomaiset kasvu‐ ja
kehitysmahdollisuudet osana Lagercrantz‐konsernia”, sanoo Sentica Partnersin toimitusjohtaja Mika
Uotila.
Idescosta tulee tärkeä osa Lagercrantzin Elektroniikkadivisioonaa, mutta se jatkaa toimintaansa
itsenäisenä yhtiönä. Uuden omistajan tarkoitus on laajentaa yhtiön toimintaa sekä maantieteellisesti
että uusille tuotesovellusalueille.
”Idescon strategiana on jatkaa kasvua ja olla toimialan johtava toimittaja Pohjois‐Euroopassa. Teollisena
ja aidosti kansainvälisenä omistajana Lagercrantz tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan
laajentamiseen Pohjoismaissa ja viennin lisäämiseen Pohjois‐Eurooppaan. Osana konsernia pystymme
myös laajentamaan tarjontaamme suomalaisille asiakkaille”, toteaa Idescon toimitusjohtaja Jari
Valtonen.
Idesco kehittää ja myy tuotteita ja ratkaisuja, jotka perustuvat langattomaan RFID‐teknologiaan.
Suomessa yritys on markkinajohtaja kulunvalvontatuotteissa ja sen ratkaisuja käytetään myös
työajanseurannassa, maksujärjestelmissä, teollisuudessa sekä erityistä turvallisuutta vaativissa
tunnistussovelluksissa. Idescon pääkonttori on Oulussa ja sillä on myyntiyhtiöt Ruotsissa ja Iso‐
Britanniassa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2011 oli lähes 6 MEUR ja sen palveluksessa on 30 alan
ammattilaista.
Lagercrantz‐konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen divisioonaan. Elektroniikkadivisioona on
keskittynyt langattomien teollisten viestintäratkaisuiden ja sulautettujen järjestelmien toimittamiseen.
Tällä hetkellä Lagercrantzilla on toimintaa kahdeksassa maassa Pohjois‐Euroopassa ja Kiinassa.
Konsernin liikevaihto on yli 2,3 miljardia Ruotsin kruunua ja henkilöstömäärä noin 700. Lagercrantz on
listattu NASDAQ OMX Tukholman pörssissä. (www.lagercrantz.com )
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