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Lehdistötiedote
STIEBEL ELTRON panostaa Suomen markkinoihin
STIEBEL ELTRON on perustanut uuden tytäryhtiön Suomeen ja ostanut
maalämpöön erikoistuneen Insinööritoimisto Olli Andersson Oy:n
liiketoiminnan.
Saksalainen STIEBEL ELTRON on 1. helmikuuta 2013 perustanut uuden
tytäryhtiön Suomeen ja ostanut jo vuodesta 2009 STIEBEL ELTRONin
lämpöpumppuratkaisuja Suomessa edustaneen Insinööritoimisto Olli
Andersson Oy:n liiketoiminnot.
STIEBEL ELTRONille yrityskauppa on tärkeä osa sen
kansainvälistymisstrategiaa. Oman tytäryhtiön kautta yritys haluaa laajentaa
markkina-aluettaan ja vahvistaa edelleen Skandinavian liiketoimintojaan.
Suomen tytäryhtiönsä myötä yhtiöllä on nyt 17 Saksan ulkopuolista
liiketoimintayksikköä.
STIEBEL ELTRONin Suomen yksikkö sijaitsee Mäntsälässä, ja sen
toimitusjohtaja on Olli Andersson (48). Anderssonin lämpöpumppujen
suunnitteluun ja myyntiin erikoistunut insinööritoimisto menestyi STIEBEL
ELTRONin yrityskumppanina Suomen lämpöpumppumarkkinoilla ja kasvatti
markkinaosuutta vuosi vuodelta.
Kasvua odotetaan
STIEBEL ELTRONin uuteen tytäryhtiöön siirtyessään Anderssonille avautuu
uusia strategisia mahdollisuuksia. "Uuden tytäryhtiön ja asiantuntevan
myyntitiimin, sekä yhteistyökumppaneidemme avulla voimme vahvistaa
asemaamme Suomessa", Andersson sanoo. "Korkea ympäristötietoisuus
yhdistettynä Suomen vahvaan talouteen antaa ihanteelliset
toimintaedellytykset energiatehokkaiden laatutuotteiden, kuten
lämpöpumppujen toimittajille".
Yhtenä maailman johtavista talotekniikkaan ja uusiutuviin energioihin
erikoistuneista yrityksistä saksalainen STIEBEL ELTRON on merkittävä
lämpöpumppujen, lämmitys- ja, jäähdytyslaitteistojen sekä
käyttövesiratkaisujen toimittajista. Sen järjestelmät kattavat 5-500 kW
tehoalueen. STIEBEL ELTRON toimii kaikkialla maailmassa: sillä on eri
maissa yhteensä viisi tuotantolaitosta, 20 tytäryhtiötä sekä
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- 2myyntiorganisaatioita ja toimipisteitä yli 120 maassa. Yhtiön liikevaihto on 0,5
miljardia ja työntekijöitä noin 3000.
Lisätietoja:
Lisätietoja: toimitusjohtaja Olli Andersson, 0400 280191,
olli.andersson@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi

Uuden yhtiön yhteystiedot:
Stiebel Eltron Oy
Kapinakuja 1
04600 Mäntsälä
Ly:2528813-5
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Kuvateksti

Olli Andersson
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