Suomen ja Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan – QMG:n omistusmuutos vahvistui
LEHDISTÖTIEDOTE 1.6.2017 – Talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Groupin omistusrakenteen muutos vahvistui, kun Suomen
ja Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät sen. Maaliskuun lopussa tehdyllä kaupalla konsernin pääomistajaksi noin 63
prosentin osuudella nousi pääomasijoittaja Adelis. Henkilöstö omistaa konsernista noin 28 ja perustaja Henri Juva noin 9
prosenttia.
Quattro Mikenti Groupista tulee kokoluokassaan harvinaisen vahvasti talotekniikka-ammattilaisten omistama yritys. Henkilöomistajia on
kaikkiaan runsaat 80 ja he edustavat kaikkia konsernin tytäryhtiöitä.
Vahva pääomistaja ja laaja henkilöstöomistus tukevat kasvua
– Omistusrakenteen muutos tukee kasvustrategiaamme, antaa eväät tarttua suurempiinkin yritysjärjestelyihin ja varmistaa jatkuvan kasvun
taloudelliset edellytykset. Arvioimme myös tulevaisuudessa yrityskauppoja. Orgaanista kasvua tuemme hajautetun johtamisen mallillamme, jota
nyt entisestään vahvistaa laaja henkilöstöomistus, sanoo konsernin toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen.
– Urakointiliiketoiminta on ja pysyy paikallisena, ja henkilöiden osaaminen ratkaisee menestyksen. Kun omistus on kahdessa portaassa,
konsernissa ja paikallisesti toimivissa tytäryhtiöissä, ketteryys ja reagointikyky pysyvät terävinä.
– Olemme varmoja, että vahva pääomistaja ja laaja henkilöstöomistus auttavat meitä myös rekrytoinneissa. Kasvun tekijöiksi tarvitsemme
talotekniikka-alan huippuja kaikilta erikoistumisalueilta.
Omistusmuutos ei vaikuta henkilöstöön, asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin
Quattro Mikenti Groupin henkilöstöön tai yhteistyöhön asiakkaiden ja kumppanien kanssa omistusmuutoksella ei ole vaikutusta. Konserni
urakoi ja huoltaa talotekniikkakohteita ympäri maata. Työn alla on jatkuvasti laajoja kokonaisurakoita kuten Metropolian Myllypuron
kampushanke ja Hyvinkään Sveitsin hotelliurakka sekä tytäryhtiöiden erikoistumisalueillaan vetämiä urakoita.
Pääomistaja Adelis keskittyy keskisuuriin yrityksiin
Quattro MIkenti Groupin uusi pääomistaja Adelis Equity Partners on Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa toimiva sijoitusyhtiö, joka keskittyy
keskisuurten yritysten kehittämiseen. Suomessa Adelis omistaa enemmistöosuudet myös Puuilosta ja MedGroupista.
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Quattro Mikenti Group
Quattro Mikenti Group tekee kaikkia LVIJA-, sähkö- ja sprinkleritöitä Suomessa ja Venäjällä. Yritysryhmään kuuluu kaksitoista erikoistunutta
tytäryritystä ja konserni on Suomen suurimpia ja kansainvälisimpiä talotekniikka-alan toimijoita. Konsernin palveluksessa on yli 450 LVI- ja
sähköalan ammattilaista. Toimipaikkoja on Suomessa kaksikymmentäyksi ja Venäjällä neljä. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli noin 107
miljoonaa euroa.
www.qmg.fi

