
  
  

 

 

 

Pressmeddelande 

Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja 

marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, 

för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv.  

Inwido består av 28 affärsenheter med cirka 4 300 anställda i elva länder. 2020 omsatte koncernen 6,7 miljarder kronor med en operationell 

EBITA-marginal på 10,9 procent. Inwido har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Följ Inwidos resa på LinkedIn  
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Inwido förvärvar MV Center i Finland 

Med förvärvet av familjeföretaget Metallityö Välimäki Oy (MV Center), specialiserat på 
aluminium- och ståldörrar samt fönster och glasfasader, adderar Inwido ett framgångsrikt 
bolag och ett nytt, spännande produktsortiment till affärsområde Nord. Bolaget har cirka 
45 anställda och har sin verksamhet i Nokia. 2020 omsatte bolaget drygt SEK 100 miljoner. 

Metallityö Välimäki Oy, även kallat MV Center, grundades 1982 i Nokia av familjen Välimäki och leds nu av två 
bröder i familjeföretagets andra generation. MV Center är specialiserat på tillverkning av högkvalitativa stål- och 
aluminiumdörrar, fönster och glasfasader. Utöver utveckling och produktion utför företagets installatörer mon-
tage av produkterna i den expansiva regionen Tampere/Helsingfors. För att säkerställa en fortsatt god utveckling 
och expansion av bolaget väljer nu ägarna att sälja MV Center till Inwido. Med förvärvet ser Inwido möjligheter 
till en ökad organisk tillväxt också inom marknaden för stål- och aluminiumdörrar, samt glasfasader i Finland. 
Verksamheten kommer att fortsätta drivas som en separat affärsenhet inom affärsområde Nord samtidigt som 
man kommer att kunna dra fördelar av synergier med Inwidos övriga verksamheter i Finland. 

- Förvärvet av MV Center stärker vår närvaro i en expansiv region av Finland med ett välskött företag som har en 
stark position inom ett spännande produktområde med god organisk tillväxtpotential, säger Henrik Hjalmarsson, 
VD och Koncernchef för Inwido. 

- Tillsammans med Inwido ser vi goda möjligheter att utveckla vårt familjeföretag till nästa nivå. Jag och min 
bror ser fram emot att arbeta tillsammans med Inwido för att realisera vår gemensamma och fulla potential, 
säger Tommi Välimäki, VD MV Center.  
 
Förvärvet av MV Center finansieras genom tillgängliga likvida medel och kommer ha en marginellt positiv 
påverkan på Inwidos vinst per aktie. Köpeskillingen ligger i linje med Inwidos gängse multiplar. Ägarna behåller 
25 procent av aktierna under en period om minst tre år. Köpeskillingen för resterande aktier kommer att 
baseras på den framtida finansiella utvecklingen för MV Center.  

 
 

För ytterligare information, kontakta: 

Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef                               
Tel. 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com 

Olof Engvall, PR & IR  
Tel. 073-541 45 73, olof.engvall@inwido.com 
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