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För medier 
 
Får publiceras 

Assistors fordonslogistik och Uuttera går samman 
 

Assistors fordonslogistikverksamhet och Uuttera har avtalat om att gå samman. I förvärvet övergår 
Assistors fordonslogistiks personal och kunder till ett bolag som fortsätter sin verksamhet under 
namnet Assistor-Uuttera Oy. Assistors reservdels- och materiallogistik fortsätter i Backas i Vanda och i 
Gloms i Esbo i ett bolag som grundas för ändamålet under namnet Assistor Oy. Målet är att de nya 
bolagen inleder sin verksamhet 1.5.2019. 
 
Före förvärvet genomförs fortsätter Assistor och Uuttera sin verksamhet som självständiga, av 
varandra oberoende bolag. 
 
Assistors nuvarande ägare Veho blir majoritetsägare i det nya bolaget Assistor-Uuttera Oy.  Reservdels- 
och materiallogistikbolaget Assistor Oy fortsätter som Vehos helägda dotterbolag. Verkställande 
direktör för de nya bolagen blir Assistor Oy:s nuvarande verkställande direktör Perttu Piri. Uuttera Oy:s 
nuvarande verkställande direktör Lasse Niemi kommer i framtiden att vara medlem i ledningsgruppen 
och fungera som ersättare för verkställande direktören vid nya Assistor-Uuttera Oy. 
 
De genom köpet förenade Assistor och Uuttera stärker sin marknadsställning. Genom sammangåendet 
eftersträvar man även betydande synergiförmåner. 
 
”Vi ser fram emot att få bygga ny tillväxt med Uuttera, som är känt på marknaden speciellt för sin 
förstklassiga speditionsexpertis. Arrangemanget föder två affärsverksamheter, fordonslogistik samt 
reservdels- och materiallogistik, som vi kommer att utveckla kundcentrerat. Kompetent personal, 
branschens mest utvecklade datasystem samt en mångsidig och bred produktionskapacitet kommer 
att vara stenfötter för att bygga en allt bättre service för våra kunder”, konstaterar Assistors 
verkställande direktör Perttu Piri. 
 
”Genom fusionen får vi en bredare grund för utvecklingsarbete och investeringar än tidigare. Assistor 
är branschens vägvisare, som under de senaste åren investerat starkt i till exempel it-lösningar. Vi tror 
att förvärvet skapar en helhet som är mer än summan av sina delar. Köpet breddar vårt utbud av 
tjänster och lösningar och öppnar nya möjligheter för våra anställda”, säger Uutteras verkställande 
direktör Lasse Niemi. 
 
Assistor är ett logistikbolag specialiserat på fordons-, reservdels- och materialleveranser i Finland och 
närområden. Bolaget har över 20 bilmärken, vilket gör det till en marknadsledare i Finland. 
 
Uuttera är ett logistikbolag grundat år 1945. Dess huvudbranscher är spedition och terminaltjänster. 
 
Ytterligare information:  
Perttu Piri, verkställande direktör, Assistor Oy 
e-post: perttu.piri@assistor.fi, tfn 010 569 36 92 
 
Lasse Niemi, verkställande direktör, Uuttera Oy 
e-post: lasse.niemi@uuttera.fi, tfn 020 751 98 02 


