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Aebi Schmidt Group vahvistaa asemaansa Pohjois-Euroopassa

Frauenfeld, 18.2.2020 – Sveitsiläinen Aebi Schmidt Group ostaa suomalaisen
tienhoitoautoja ja tienhoitolaiteita valmistavan Arctic Machine Oy:n. Yritysostolla Aebi
Schmidt Group vahvistaa markkina-asemaansa Pohjois- ja Itä-Euroopassa.
Arctic Machine Oy on johtava ympärivuotiseen käyttöön suunniteltujen tienhoitoautojen ja
tienhoitolaitteiden sekä lentokenttien hoitoon tarkoitettujen laitteiden valmistaja. Yhtiö tarjoaa
lisäksi älykkään liikennejärjestelmän digitalisaatiopalveluita.
Jyväskylässä pääkonttoriaan pitävän yhtiön historia ulottuu 80 vuoden taakse ja on viimeisen
10 vuoden aikana kehittynyt laitevalmistajasta tienhoidon kokonaisratkaisutoimittajaksi.
Merkittävä osa Arctic Machine konsernin liikevaihdosta tulee viennistä ja
ulkomaantoiminnoista Pohjoismaista, Baltian maista sekä Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Aebi
Schmidt Groupille yritysosto täydentää tuotetarjontaa sekä Pohjois- ja Itä-Euroopan markkinaasemaa.
"Arctic Machine Oy:n vahva ja kannattava kasvu osoittaa, että yhtiön muutos valmistajasta
ratkaisutoimittajaksi vastaa asiakastarvetta”, sanoo Barend Fruithof, Aebi Schmidt Groupin
toimitusjohtaja. ”Tämä vastaa täydellisesti Aebi Schmidt Groupin pyrkimyksiä ja Arctic
Machine Oy täydentää näin erittäin hyvin tavoitteitamme”, hän jatkaa.
Arctic Machine Oy jatkaa itsenäisenä brändinä nykyisen johdon ja henkilöstön voimin. Arctic
Machinen toimitusjohtaja Juha Jääskelä on vakuuttunut, ”Osana Aebi Schmidt Groupia
mahdollistamme ratkaisujen ja osaamisemme laajentamisen uusille markkinoille ja vastaavasti
laajennamme Aebi Schmidt Groupin tuotteiden ja ratkaisujen tarjontaa nykyisille
asiakkaillemme nykyisillä markkinoilla. Arctic Machinen omistajat luottavat yhtiön tarinan
korkealuokkaisten ratkaisuiden toimittajana jatkuvan uuden omistajan johdolla.”

Aebi Schmidt Group ja Arctic Machine Oy
Aebi Schmidt Group on maailman johtava älykkäiden ratkaisuiden toimittaja liikenteen ja liikkumisen kannalta kriittisten alueiden
sekä vaativien viheralueiden hoitamisessa. Kattavat ja innovatiiviset tuoteratkaisut sisältävät omat ajoneuvot, laitteet sekä niihin
liittyvät huoltopalvelut. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 500m€ ja konserni työllistää noin 2,000 henkilöä maailmanlaajuisesti
kymmenessä osaamiskeskuksessa ja viidessätoista myynti- ja huolto-organisaatiossa. Konsernin brändejä ovat Aebi, Schmidt,
Nido, Meyer, Swenson ja MB. Aebi Schmidt Holding AG sijaitsee Sveitsissä Frauenfeldissä ja Zurichissa.
Arctic Machine Oy on suomalainen perheyhtiö ja Pohjois-Euroopan johtava tienhoitoratkaisujen toimittaja. Yhtiön kotipaikka on
Suonenjoki ja pääkonttori Jyväskylässä. Konserniin kuuluu kaksi tytäryhtiötä, Infotripla Oy, joka on edelläkävijä älykkäiden
liikennejärjestelmien digitalisaatio- ja pilvipalveluiden tarjoaja. Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa sijaitseva OOO Arctic MachineR vastaa kokonaisratkaisutarjonnasta Venäläisille asiakkaille. Konsernin liikevaihto 31.3.2019 päättyneellä tilikaudella oli 16,4m€.
Konserni työllistää lähes 100 ammattilaista Suomessa ja Venäjällä.
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