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Cyient ostaa Citecin saadakseen lisää laitos- ja
tuotesuunnittelun asiantuntemusta sekä laajentaakseen
läsnäoloaan Euroopassa
Cyient, johtava globaali teknologiaratkaisuihin erikoistunut yhtiö, jolla on yli 14,000 työntekijää 19 eri
maassa, ilmoitti tänään, että se aikoo ostaa Citecin.
Citecin yritysosto vahvistaa Cyientin johtavaa asemaa laitos- ja tuotesuunnittelupalvelualalla sekä
energiateollisuudessa, erityisesti puhtaan energian ratkaisuissa. Lisäksi kauppa laajentaa Cyientin
eurooppalaista läsnäoloa Pohjoismaissa, Saksassa ja Ranskassa. Sentica Partnersin hallinnoimat
rahastot ja kaikki muut osakkeenomistajat myyvät 100 % osakkeistaan Cyientille. Kauppa on
allekirjoitettu ja sen on suunniteltu toteutuvan 10. toukokuuta 2022.
Citecin ja Cyientin kumppanuuden myötä asiakkaat voivat hyödyntää kattavia asiantuntijapalveluita
kuten laitos- ja tuotesuunnittelua, digitaalisia ratkaisuja, konsultointia sekä teknistä dokumentointia.
Yhtiöiden
yhteinen
palveluvalikoima
muodostaa
yhden
suurimmista
itsenäisistä
laitossuunnitteluvalmiuksista maailmanlaajuisesti. Cyient investoi vahvasti myös tutkimus- ja
kehitystyöhön.
”Citec on kasvanut ja parantanut tuottavuuttaan merkittävästi siitä, kun Sentica alun perin investoi
yritykseen vuonna 2011. Citec on rakentanut asiakkaidensa keskuudessa vahvan maineen tukemalla
heidän vaativia projektejaan maailmanlaajuisesti”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Johan Wentzel.
”Toimitusjohtaja Johan Westermarck, johto ja kaikki citeciläiset ovat tehneet mahtavaa työtä. Olen
erittäin iloinen voidessani siirtää yhtiön Cyientin toimitusjohtajalle Krishna Bodanapulle, ja hänen
tiimilleen”, sanoo Johan.
“Olen todella tyytyväinen Citecin ja Cyientin tulevasta yhteistyöstä”, sanoo Citecin toimitusjohtaja
Johan Westermarck. ”Olemme innokkaita rakentamaan vahvan yhteisen tulevaisuuden. Cyientin
kansainvälinen organisaatio mahdollistaa uutta palvelutarjontaa asiakkaillemme sekä uusia ura- ja
projektimahdollisuuksia työntekijöillemme”, sanoo Johan.
“Autamme asiakkaitamme nopeuttamaan digitaalista teollisuuden siirtymää omalla INTELLICYIENTratkaisullamme. Tämän yrityskaupan ansiosta voimme viedä yhdistetyn digitaalisten ratkaisujen
palveluvalikoimamme ja laitossuunnittelumme uusille asiakkaille maailmanlaajuisesti”, sanoo Cyientin
toimitusjohtaja Krishna Bodanapu. ”Citecin vahva brändi ja osaamispohja tulee olemaan keskeinen
tekijä Cyientin tulevan kasvun nopeuttajana”, hän toteaa lopuksi.
Citecin ja Cyientin integraatio tapahtuu vaiheittain ja se suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä
yhteistyössä. Toistaiseksi Citec jatkaa toimintaa omalla brändinimellään.
Cyient lyhyesti

CITEC OY AB
Phone +358 6 3240 700
P.O. Box 109
FIN-65101 Vaasa
Finland
www.citec.com

CITEC OY AB VAT FI1866176-3

Cyient (per: 1991, NSE: CYIENT) on johtava globaali teknologiaratkaisuihin erikoistunut yhtiö. Sovellamme teknologiaa
luovasti läpi koko arvoketjun auttaaksemme asiakkaitamme ratkaisemaan heille merkityksellisiä haasteita. Olemme

sitoutuneet suunnittelemaan tulevaisuutta yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Olemme kulttuurisesti osallistava, sosiaalisesti
vastuullinen ja ympäristön kannalta kestävä organisaatio.
www.cyient.com/
Citec lyhyesti
Citec on erikoistunut teolliseen laitos- ja tuotesuunnitteluun, tekniseen dokumentointiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Teemme
monialaista suunnittelua ja teknistä dokumentointia ympäri maailmaa ja vaikutamme ihmisten elämään kansainvälisten
projektien ja innovaatioiden kautta. Citecin pääkonttori sijaitsee Vaasassa ja toimistoja löytyy myös Espoosta, Turusta, Oulusta,
Tampereelta sekä Pietarsaaresta. Muut Citecin toimipaikat sijaitsevat Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa, Saksassa ja Intiassa.
Työllistämme yli 1,200 asiantuntijaa ympäri maailman.
www.citec.com/

Lisätietoja:
Johan Westermarck
Toimitusjohtaja, Citec
Sähköposti: johan.westermarck@citec.com
Puhelin: +358 50 339 7972
Michael Smirnoff
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Citec
Sähköposti: michael.smirnoff@citec.com
Puhelin: +358 50 464 0656

