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KYRO (1.6.2007 ALKAEN GLASTON) OSTAA MAAILMAN JOHTAVAN TASOLASI- JA 
LASINJALOSTUSALAN OHJELMISTOYRITYKSEN  
 
- Glaston ostaa saksalaisen Albat + Wirsam Software AG Groupin (“A+W Group”) 
- A+W Group on mailman johtava yhtiö tuotannonohjaus- sekä tuotannonraportointi (ERP) –

ohjelmistoissa tasolasi-, ikkuna- ja oviteollisuudelle  
- A+W Groupin liikevaihto vuonna 2006 oli 23,1 MEUR, 11 % kasvua edellisvuotisesta 
- A+W Groupin liikevoitto 2006 oli 2,2 MEUR, kasvua edellisvuotisesta 25% 
- Kauppahinta 100% A+W Groupin osakekannasta on 21 MEUR 
 
Glaston on tänään allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan se tulee siinä mainittujen edellytysten 
täyttyessä ostamaan 100% Albat + Wirsam Software AG:n osakkeista. Kauppahinta emoyhtiön ja sen 
suurimpien tytäryhtiöiden koko osakekannasta on 21 miljoonaa euroa. Kaupan odotetaan astuvan 
voimaan 2.7.2007. 
 
Glastonin toimitusjohtaja Mika Seitovirta:  
- Tämä yrityskauppa on linjassa strategiamme kanssa sekä vahvistaa Glastonin markkinajohtajuutta ja 
One-Stop-Partner -palvelukonseptia. Tämän yritysoston kautta saavutamme merkittävän aseman 
lasinjalostusalan tuotannonohjausjärjestelmien tuottajana. Järjestelmät ovat yhä kysytympiä 
asiakkaiden keskuudessa, sillä ohjelmistot ovat liima, joka sitoo tuotantokoneiston tehokkaasti yhteen. 
 
- Albat + Wirsam on alansa markkinajohtaja ja hyvin hoidettu yhtiö, jolla on vakuuttava historia. 
Perustajat ja nykyinen johto ovat myötävaikuttaneet A+W-menestystarinan rakentamiseen. Glaston-
konserniin kuuluessaan Albat + Wirsam säilyttää itsenäisyytensä ja jatkaa liiketoimintansa kehittämistä 
yhdessä teknologiapartnereidensa kanssa palvellakseen nykyisiä ja tulevia asiakkaitaan parhaalla 
mahdollisella tavalla,” Seitovirta jatkaa. 
 
Tri Bernd Wirsam, A+W:n hallintoneuvoston puheenjohtaja:  
- Tuotannon optimoinnin innovaattorina ja kehittäjänä olen innoissani tästä mahdollisuudesta ja siitä, 
mitä Glaston ja me voimme tarjota asiakaskunnallemme nyt ja tulevaisuudessa. Yhdistämällä 
asiantuntemuksemme meillä on paremmat lähtökohdat laajentaa ohjelmistoratkaisujen valikoimamme 
kattamaan uusia osa-alueita ja parantaa tavoitteemme mukaisesti asiakkaidemme tuotannon 
tehokkuutta.  
 
A+W Groupin toimitusjohtajana jatkaa Günter Befort, josta tulee myös Glastonin johtoryhmän jäsen.  
- Olen varma siitä, että Glaston-konserniin kuuluminen vahvistaa A+W:n globaalia verkostoa ja tukee 
myyntiä erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 
 
Kaupan osana Glaston ja A+W:n perustaja, Tri Wirsam, ovat sopineet Tri Wirsamin ostavan Glastonin 
hallussa olevia omia osakkeita 329 904 kappaletta hintaan 3,99 euroa. 
 
Lisätietoja  

Glastonin toimitusjohtaja Mika Seitovirta (040-568 7715) ja talousjohtaja Kimmo Lautanen  
(040-838 6181) antavat lisätietoja puhelimitse tänään torstaina 31.5.2007 kello 15.30-17.00 välisenä 
aikana.  

Glaston järjestää aamiaistilaisuuden aiheesta sijoittajien ja median edustajille huomenna perjantaina 
1.6.2007 kello 8.00-9.00 Hotelli Scandic Simonkentässä Helsingissä, osoitteessa Simonkatu 8. 
Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan johdon assistentti Anne Koskelalle numeroon 050-568 5822 tai 
sähköpostitse anne.koskela-marie@glaston.net. 

 



 

Linden, Saksa, 31.5.2007 
  
Kyro Oyj Abp 
 
Mika Seitovirta 
Toimitusjohtaja 
  
Sijoittajasuhteet:  
IR- ja viestintäpäällikkö Emmi Berlin, puh. 0400-903 260 / emmi.berlin@glaston.net. 
 
Albat + Wirsam Software AG Group 
 
Lindenissä, Saksassa, sijaitseva A+W Group on tasolasi- sekä ikkuna- ja oviteollisuuden 
ohjelmistoratkaisujen markkinajohtaja. A+W tarjoaa asiakaslähtöisiä ratkaisuja mitä moninaisimpiin ja 
monimutkaisiin tuotantotarpeisiin, kattaen tuotannon suunnittelun, hallinnan ja optimoinnin sekä 
yksilöllisesti räätälöidyt tuotannonraportointi- sekä kaupalliset järjestelmät, viivakoodaus- ja CAD-
ratkaisut. A+W on hiljattain vahvistanut markkina-asemaansa kehittämällä uuden, 
vallankumouksellista ajattelua edustavan optimointituotteen, DynOptin, joka dynaamisen puskurin 
avulla takaa samanaikaisesti virtaviivaisen, taloudellisen tuotantoprosessin ja raaka-aineen 
optimaalisen käytön. 

 
Saksassa työskentelevän myyntihenkilöstön lisäksi A+W:lla on 15 omaa myyntipistettä ympäri 
maailman. A+W myy tuotteitaan myös alueellisten agenttien kautta (pääasiassa Japanissa ja 
Australiassa). A+W:lla on asiakasreferenssejä globaalisti yli 1 000. 
 
A+W:n perustivat vuonna 1977 Tri Renate Albat ja Tri Bernd Wirsam, jotka ryhtyivät yhdessä 
kehittämään optimointialgoritmiä sekä ohjelmaa lasin leikkausta varten. Perustajat omistavat yhteensä 
arviolta 62 % A+W Software AG:n osakkeista, ja loput omistaa pääosin yhtiön johto. A+W Groupilla on 
yli 200 työntekijää. Konsernin liikevaihto oli 23,1 miljoonaa (20,9) euroa vuonna 2006. 
 
Glaston Oyj Abp 
 
Glaston Oyj Abp (1.6.2007 alkaen) on kasvava, vakaavarainen ja kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. 
Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa One-Stop-Partner, 
kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut 
brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja –työkaluissa sekä Tamglass ja Uniglass 
turvalasikoneissa.  
 
Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on Suomessa toimiva korkealaatuisten 
turvalasituotteiden valmistaja.  
 
Glastonin osake (KRO1V, GLA1V 4.6.2007 alkaen) noteerataan Helsingin Pörssin (OMX) Mid Cap -
listalla. 
  
www.kyro.fi  
www.glaston.net 
 
Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet   


