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Wexon Oy har förvärvat samtliga aktier av Solotop Oy. Köpet påverkar inte Solotop Oy som
självständig aktör, verksamheten fortsätter som normalt.
Solotop Oy är ett 30 år gammalt företag som är specialiserat på teknisk handel. Solotops kunder är
främst verksamma inom handel, logistik och sjukvårdsbranschen samt livsmedels- och
förpackningsindustin. Solotops produktsortiment består av anläggningar, maskiner, tillbehör samt
service. Solotop Oy:s omsättning 2009 var 10,1 miljoner euro och företaget har 30 anställda.
”Solotop Oy är ett av de ledande företagen inom sin bransch som har en befäst plats som leverantör
och sakkunnig inom sitt verksamhetsområde” berättar Wexon Oy:s verkställande direktör Juha
Wermundsén. ”Beslutet att integrera familjen Tammistos Solotop i vår företagsfamilj var enkelt då
generationsväxlingssituationen gav möjlighet till detta. Vi sätter stort värde på Solotops historia och
sakkunskap. Solotop och Wexon har inte överlappande verksamhet, så det är naturligt att Solotop
fortsätter som en självständig aktör med sin beprövade strategi. Samma familjeföretagaranda lever
på Solotop som vi är vana med på Wexon”, säger Juha Wermundsén
”Vår familj har ägt Solotop Oy i nästan 15 år. Solotop har växt från vågtillverkare till sakkunnig
inom teknisk partihandel och är idag ett betydande företag inom sitt område” berättar Solotop Oy:s
verkställande direktör Timo Tammisto. ”Inom vår familj genomförs nu en generationsväxling.
Solotop fick en ypperlig fortsättare med familjen Wermundsén. I deras företag lever samma rejäla
engagemang och familjeföretagaranda, som vi värdesätter”, fortsätter Tammisto. ”Jag kunde inte
föreställa mig en bättre eller mer dynamisk efterträdare” avslutar Tammisto.
Juha Wermundsén blir ny verkställande direktör för Solotop Oy. Wermundsén har närmare 15 års
erfarenhet av ledarskap och försäljning till industrin. Han har också i flera år varit vd och
styrelseledamot på Wexon. Timo Tammisto fortsätter i Solotop Oy:s tjänst. Kari Wermundsén tar
över som verkställande direktör på Wexon Oy.
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Wexon Oy är ett över 35 år gammalt familjeföretag som är specialiserat på import och försäljning
av tekniska komponenter. Wexon grundade ett dotterbolag i St. Petersburg i Ryssland år 2007.
Wexon äger också Gistele Oy som tillverkar el- och automationscentaler i Åbo. Koncernens
omsättning uppgick 2009 till 15,2 miljoner euro. Koncernen sysselsätter 65 personer.

