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CapMan  Buyout  myy  Bright  Groupin  kansainväliselle
tapahtumatekniikkayhtiö NEP Groupille

CapManin  hallinnoimat  rahastot  ovat  solmineet  kauppasopimuksen  360-
tapahtumatekniikkapalveluita  tarjoavan  Bright  Group  Oy:n  tytäryhtiöiden  myynnistä
kansainväliselle  tapahtumatekniikkayhtiö  NEP  Groupille  ja  sen  pohjoismaiselle
livetapahtumayhtiö  Creative  Technology  Northern  Europe  AB:lle.  Bright  Group  on
Pohjoismaiden  johtava  audio-,  video-  ja  valotekniikkaratkaisuja,  esiintymislavoja,
visuaalista suunnittelua ja -sisällöntuotantoa sekä kameratuotantoja tarjoava yritys.

Bright  Group  perustettiin  vuonna  2011 CapManin  yhdistäessä  kohdeyhtiönsä  suomalaisen
Eastwayn  ja  norjalaisen  AVAB-CAC:n  alan  johtavaksi  toimijaksi,  tavoitteena  palvella
pohjoismaista  tapahtuma-  ja  viihdealaa  entistä  paremmin.  Sittemmin  yli  20  pohjoismaista
tapahtuma-alan yritystä on tullut  osaksi  Bright  Groupia – monilla  näistä yrityksistä on yli  30
vuoden  kokemus  alalta.  Tällä  hetkellä  Bright  Group  työllistää  henkilöstöä  Suomen  lisäksi
Norjassa ja Ruotsissa.

“Pienestä  paikallisesta  ja  yrittäjävetoisesta  yrityksestä  on  omistusaikanamme  kasvanut
pohjoismainen  organisaatio  orgaanisesti  sekä  yritysostojen  kautta.  Bright  Group  on  usean
yrityksen,  toimialan  ja  tapahtumatalon  luottokumppani,  sillä  monet  haluavat  ulkoistaa
tapahtumien  teknisen  osaamisen  markkinajohtajalle.  Lämmin  kiitos  kuuluu  Bright  Groupin
johdolle sekä osaavalle henkilökunnalle hyvästä yhteistyöstä näiden vuosien aikana. Olemme
iloisia  yhtiön  saamasta  uudesta  kodista.  Tarina  jatkuu  nyt  laajemmalla  ja  entistä
kansainvälisemmällä mittakaavalla – Brightin tulevaisuus näyttää nimen mukaisesti kirkkaalta”,
sanoo CapMan Buyoutin partneri Anders Björkell.

“Kauppa  tulee  palvelemaan  asiakkaitamme  sekä  Pohjois-Euroopassa  että  kansainvälisesti”,
kertoo  Graham  Andrews,  Global  President,  NEP  Live  Events.  “Bright  Groupin  resurssien
yhdistäminen  osaksi  NEP:iä  ja  Creative  Technology -liiketoiminta-aluettamme  mahdollistaa
asiakkaillemme alan innovatiivisimmat palveluratkaisut ja osaavimmat ammattilaiset. Sovimme
myös kulttuurisesti hyvin yhteen. Arvostamme suuresti Bright Groupin työtä ja ihmisiä.”

“Suomalainen ja pohjoismainen tapahtuma-alan osaaminen on maailmalla huippuarvostettua ja
alan edelläkävijänä Bright Groupilla on paljon annettavaa kansainvälisille kentille. Intohimoisesti
alaan  suhtautuvalla  henkilökunnallamme  on  vuosien  kokemus  kansainvälisesti  merkittävien
tapahtumien toteuttamisesta ja tämä on upea tunnustus osaamisestamme. Jatkossa pääsemme
luomaan  ainutlaatuisia  elämyksiä  entistä  laajemmille  yleisöille,  ja  tämä  kehittää  alaa  myös
Suomessa”, iloitsee Bright Finlandin toimitusjohtaja Jarno Uusitalo.



Kauppa on ehdollinen Norjan kilpailuviranomaisten hyväksynnälle ja sen odotetaan toteutuvan
loka-marraskuun  aikana.  Sopimuksen  voimaantuloon  saakka  Creative  Technology Northern
Europe  ja  Bright  Group  jatkavat  erillisinä,  itsenäisinä  yhtiöinä.  Yrityskaupan  ehtoja  ei  ole
julkistettu.

Lisätietoja:

Anders Björkell, partneri, CapMan Buyout, puh. 040 5377 566

Jarno Uusitalo, toimitusjohtaja, Bright Finland, puh. 050 305 8569

Lisätiedot NEPin laajasta lähetys-, livetapahtuma- ja mediaratkaisupalveluvalikoimasta löytyvät
täältä:  www.nepgroup.com ja  www.ct-group.com.  Lisätiedot  Bright  Groupista  löytyvät  täältä:
www.brightgroup.com.

CapMan  Buyout on  osa  CapMan-konsernia,  joka  on  johtava  pohjoismainen  aktiivista
arvonluontityötä  tekevä  pääomasijoittaja.  Hallinnoimme  yhteensä  yli  neljän  miljardin  euron
pääomia ja toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien
kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin,
kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta-
ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut.
CapManin  palveluksessa  on  noin  150  ammattilaista  Helsingissä,  Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin
pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI)
vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.
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