
 

Lehdistötiedotteet 

 
GE saattaa päätökseen Avion ilmailuliiketoimintaa koskevan 

yrityskaupan 

 Vahvistaa GE Aviationin teknologiaosaamista  

 Mahdollistaa italialaisyrityksen laajenemisen ilmailualan ulkopuolelle 
 

 

FAIRFIELD, CT (USA) –Aug 1 2013 - GE ilmoitti tänään saattaneensa päätökseen Avio S.p.A:n 

ilmailuliiketoimintaa koskevan yrityskaupan. Italialainen Avio S.p.A. on johtava siviili- ja sotilasilmailussa 

käytettävien komponenttien ja järjestelmien toimittaja.  

Yrityskaupan arvo oli 4,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria (3,3 miljardia euroa). GE:n hankinta ei koske 

Avion avaruusyksikköä. 

Avion ilmailuliiketoiminta on jatkossa osa GE Aviationia, ja se toimii uudella nimellä Avio Aero. Avio 

Aeron pääkonttori pysyy Italian Torinossa. Hankinta vahvistaa GE:n asemaa ja osaamista mekaanisten 

voimansiirtojärjestelmien, matalapaineturbiinien, polttotekniikan sekä automaatiojärjestelmien alalla.  

”Avio Aero toimii neljässä maanosassa ja lisää kansainvälistä osaamistamme sekä teknistä 

vahvuuttamme tuotantomme kasvaessa”, sanoi David Joyce, Cincinnatissa Ohiossa toimivan GE 

Aviationin toimitusjohtaja. ”GE tulee lisäksi vahvistamaan Avio Aeron asemaa muiden teollisuus- ja 

ilmailuyritysten toimittajana. Olemme innoissamme voidessamme lisätä teollista toimintaamme 

Italiassa.” 

GE pyrkii avaamaan Avio Aerolle uusia liiketoimintamahdollisuuksia sähköntuotannon, öljyteollisuuden 

ja merenkulkulaitteiden alalla. Esimerkiksi Avio Aeron voimansiirtojärjestelmiin liittyvä osaaminen 

tarjoaa kasvumahdollisuuksia useilla teollisuudenaloilla. 

Avio Aeron tehtaat Italiassa sijaitsevat Torinossa, Pomigliano d’Arcossa (Napolissa) ja Brindisissä. 

Yrityksen 4 700 työntekijästä 4 000 työskentelee Italiassa. Lisäksi Avio Aerolla on tehtaita Puolassa, 

Brasiliassa ja Kiinassa. Sen asiakkaat tulevat hyötymään GE:n suunnittelemista investoinneista tuote- ja 

palvelutarjonnan laajentamiseen.  



GE Aviationilla ja Avio Aerolla on pitkä yhteinen historia, sillä Avio Aero on toiminut GE:n strategisena 

toimittajana lähes 30 vuotta. GE ja sen yhteisyritykset kattavat yli 50 prosenttia Avio Aeron tuloista. 

GE:n ja Avio Aeron johtajista koostunut integraatioryhmä on valmistellut nyt toteutuneen kaupan 

loppuun saattamista tammikuusta alkaen. 

Vuonna 1908 Torinossa perustettu Avio Aero tekee jatkuvaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä, ja 

tutkimuksen alalla sen yhteistyökumppaneina toimii johtavia yliopistoja. Avio Aeron osia käytetään GE:n 

moottoreissa, kuten kaupallisten ilma-alusten suurissa GE90- ja GEnx-ohivirtausmoottoreissa sekä siviili- 

ja sotilashelikoptereiden pienemmissä CT7-/T700-sarjan turbiinimoottoreissa. Nämä GE:n moottorit 

kuuluvat ilmailualan myydyimpiin, ja niiden odotetaan tuovan yritykselle kannattavaa tuloa pitkällä 

aikavälillä.  

GE Aviationin emoyhtiöllä GE:llä on jo merkittävää toimintaa Italiassa, ja se työllistää maassa yli 

7 700 työntekijää seitsemässä GE-yrityksessä yli 20 toimipaikassa. Näihin lukeutuu GE Oil & Gas 

Turbomachinery Products & Services -yrityksen kansainvälinen pääkonttori Firenzessä. Kyseisen 

yrityksen liikevaihto on yli 6 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja se työllistää Italiassa noin 5 200 henkilöä. 

 

GE Aviation on GE:n (NYSE: GE) liiketoimintayksikkö ja johtava suihku-, turbiini- ja 

potkuriturbiinimoottoreiden sekä komponenttien ja integroitujen järjestelmien toimittaja kaupallisen, 

sotilas-, liike- ja yleisilmailun tarpeisiin. GE Aviationin kansainvälinen palveluverkosto täydentää 

tarjontaa. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.ge.com/aviation. GE Aviation on myös Twitterissä 

http://twitter.com/GEAviation ja YouTubessa http://www.youtube.com/user/GEAviation.  
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