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Wexon Oy on ostanut Solotop Oy:n koko osakekannan. Tehty kauppa ei vaikuta Solotop Oy:n
asemaan itsenäisenä toimijana vaan yhtiön toiminta jatkuu normaalisti.
Solotop Oy on 30 vuotta vanha tekniseen kauppaan erikoistunut yhtiö. Solotopin asiakkaat toimivat
pääsääntöisesti kaupan, logistiikan sekä terveydenhuollon alalla sekä elintarviketeollisuudessa ja
pakkaavassa teollisuudessa. Yhtiön tuotevalikoimat koostuvat laitteista ja koneista, tarvikkeista
sekä huoltopalveluista. Solotop Oy:n liikevaihto vuonna 2009 oli 10,1 miljoonaa euroa.
Työntekijöitä yhtiöllä on 30.
”Solotop Oy kuuluu alansa johtaviin yrityksiin, joka on lunastanut toiminnallaan ja kasvullaan
vakiintuneen paikan asiantuntijaorganisaationa ja toimittajana asiakastoimialoillaan”, kertoo Wexon
Oy:n toimitusjohtaja Juha Wermundsén. ”Kun Tammiston perheen sukupolvenvaihdostilanteessa
tuli mahdollisuus Solotopin liittämiseen yritysperheeseemme, oli päätös helppo. Arvostamme
suuresti Solotopin historiaa ja osaamista. Solotopilla ja Wexonilla ei ole päällekkäistä toimintaa,
joten on luonnollista, että Solotop Oy tulee säilymään itsenäisenä yhtiönä jatkaen sen hyväksi
havaittua strategiaa. Sama perheyrityksen henki elää Solotopissa kuin mihin olemme tottuneet
Wexonissa, kiteyttää Juha Wermundsén.
”Perheemme on omistanut Solotop Oy:n lähes 15 vuotta. Se on kasvanut vaakavalmistajasta
teknisen tukkukaupan osaajaksi ja oman alansa merkittäväksi yritykseksi.”, kertoo Timo Tammisto,
Solotop Oy:n toimitusjohtaja. ”Perheessämme on nyt toteutumassa sukupolvenvaihdos, minkä
yhteydessä löysimme Wermundsénin perheestä loistavan jatkajan toiminnalle. Heidän yhtiöissään
elää se sama omistautuneisuus ja perheyrittämisen sekä rehellisen tekemisen henki, jota me
arvostamme.”, jatkaa Tammisto. ”Parempaa ja dynaamisempaa jatkajaa en voisi kuvitella”, lopettaa
Tammisto.
Juha Wermundsénista tulee Solotop Oy:n uusi toimitusjohtaja. Wermundsénilla on lähes 15 vuoden
kokemus teollisuuden myynnistä ja myynnin johtamisesta. Hänellä on myös monta vuotta takanaan
Wexonin toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Timo Tammisto jatkaa Solotop Oy:n
palveluksessa. Wexon Oy:n toimitusjohtajan tehtävät siirtyvät Kari Wermundsénille.
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Wexon Oy on yli 35 vuotta vanha perheyritys, joka on erikoistunut teknisten komponenttien
maahantuontiin ja myyntiin. Vuonna 2007 Wexon perusti tytäryhtiön Pietariin, Venäjälle. Wexon
omistaa myös sähkö- ja automaatiokeskuksia valmistavan turkulaisen Gistele Oy:n. Konsernin
liikevaihto vuonna 2009 oli 15,2 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 65 työntekijää.

