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Sakupe ja Karteks suunnittelevat fuusiota

Sakupe Oy ja Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Karteks) ovat laatineet toimintojen
sulautumissuunnitelman, joka on hyväksytty kummankin yhtiön hallituksissa.
Fuusion täytäntöönpano edellyttää vielä kummassakin yhtiössä yhtiökokousten hyväksyntää. Suunnitelman toteutuessa, fuusion myötä Sakupesta muodostuu Suomen suurin julkisomisteinen sairaalapesulayhtiö.
Fuusiossa Karteks on Sakupeen sulautuva yhtiö, jolloin Sakupen vuotuisen liikevaihdon odotetaan kasvavan runsaalla viidellä miljoonalla eurolla. Sulautumisen jälkeen
yhtiön liikevaihdon odotetaan nousevan yli 20 miljoonaan euroon. Tällöin Sakupessa
huolletaan vuosittain noin 10 miljoonaa kiloa tekstiilejä. Kaikki Karteksin nykyiset
työntekijät siirtyvät fuusiossa Sakupen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin yhtiössä työskentelee yhteensä lähes 250 henkilöä.
Suunnitelma on tarkoitus panna täytäntöön 31.12.2017, ja siihen sisältyy muutaman
vuoden tähtäimellä myös merkittävät investoinnit uuteen tuotantolaitokseen Joensuussa. Sakupe ja Karteks ovat erikoistuneet korkean hygieniatason tekstiilihuoltopalveluihin, ja tuottavat pääosan palveluistaan terveydenhuoltoon sekä julkisen sektorin muille asiakkaille.
Kasvun ja investointien myötä tavoittelemme entistä parempaa kustannustehokkuutta
ja palvelukykyä kaikissa tilanteissa. Nämä ovat asioita joita omistaja-asiakkaamme
arvostavat, toteaa Sakupe Oy:n toimitusjohtaja Antti Tervo.
Yhdessä olemme enemmän. Tällä ratkaisulla pystymme vastaamaan uskottavasti
ajan haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä, lisää Karjalan Tekstiilipalvelu
Oy:n toimitusjohtaja Wille Berlin.

Lisätietoja antavat:
Sakupe Oy
toimitusjohtaja Antti Tervo, p. 044 717 8010, s-posti: antti.tervo@sakupe.fi
hall.pj. Kari Janhonen, p. 044 717 2078, s-posti: kari.janhonen@kuh.fi
Karjalan Tekstiilipalvelu Oy
toimitusjohtaja Wille Berlin, p. 050 338 5488, s-posti: wille.berlin@karteks.fi
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Sakupe Oy tarjoaa turvallisia ja kilpailukykyisiä tekstiilipalveluita terveydenhuoltoon,
hoivapalveluille sekä muille asiakasryhmille. Yhtiöllä on kaksi tuotantolaitosta, joista
toinen sijaitsee Siilinjärvellä ja toinen Jyväskylässä. Sakupen toimialueen ytimessä
ovat Kuopion, Jyväskylän ja Tampereen seudut. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli
noin 15 M€ euroa, josta pääosa koostui julkiselle terveydenhuollolle tuotetuista palveluista.
Sakupe Oy:n enemmistöosakas on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, lisäksi sillä on
omistajinaan Siilinjärven kunta, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon SOTE ja Servica. Omistajat ovat yhtiön tärkeimmät asiakkaat.
Karjalan Tekstiilipalvelu Oy on Pohjois-Karjalan johtava pesula- ja tekstiilipalvelujen
tuottaja. Yhtiön toiminta-alueeseen kuuluu myös Itä-Savo. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Joensuussa ja liikevaihto vuonna 2016 oli noin 6 M€, josta pääosa koostui julkiselle terveydenhuollolle tuotetuista palveluista.
Karjalan Tekstiilipalvelun enemmistöosakas on Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymä, lisäksi sillä on omistajinaan Joensuun kaupunki ja
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri. Omistajat ovat yhtiön tärkeimmät
asiakkaat.

Sakupe Oy
y-tunnus: 0171338-7
www.sakupe.fi

SIILINJÄRVI
Myllyharjuntie10
71870 Harjamäki

JYVÄSKYLÄ
Salmirannantie 1 B
40520 Jyväskylä

