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Konepaja Timeka Oy siirtyy Karnellin omistukseen
Ruotsalainen Karnell Group AB on 22. syyskuuta allekirjoitetulla sopimuksella hankkinut omistukseensa
enemmistön Konepaja Timeka Oy:m (www.timeka.fi) osakekannasta. Karnell hankkii omistukseensa 96%
yhtiön osakkeista, kauppa toteutetaan 30. syyskuuta. Tavoitteena on jatkaa kasvua yhdessä nykyisten ja
uusien asiakkaiden kanssa ja kehittää toimintoja Mynämäellä.
Timeka on varsinaissuomalainen yritys, joka tarjoaa kaikkia konepajan palveluita, joita vaativa teollisuuden
koneenrakennus edellyttää. Tunnusomaista Timekan sopimusvalmistuspalvelulle on pieni sarjakoko sekä se, että
asiakkaat tarvitsevat useimmiten koko valmistuspalveluiden kirjon (hitsaus, laserleikkaus, särmäys, koneistus,
kokoonpano, maalaus, kokoonpano). Yhtiölle asiakkaista iso osa on globaaleilla markkinoilla toimivia teollisuuden
koneenrakentajat. Timekan vahvuuksia ovat nopea toimitusaika, korkea toimitusvarmuus ja tuotteiden korkea laatu.
Timekan liikevaihto oli vuonna 2021 noin 8,3 miljoonaa euroa, ja yhtiön kannattavuus oli hyvä. Yhtiön liiketoiminta
on kasvanut keskimäärin 10% vuosittain viimeisen kymmenen vuoden aikana. Timeka työllistää noin 60 työntekijää
Mynämäellä, noin 30 kilometriä Turusta.
“Toivotamme Timekan ja työntekijät tervetulleeksi Karnelliin ja jatkamme Marko Setälän kanssa toiminnan
kehittämistä. Olemme vaikuttuneita Markon johdolla tapahtuneesta kannattavasta kasvusta ja Timekan
saavuttamasta vakaasta asemasta asiakkuuksissa. Timekan kilpailukyky nojaa moderniin tuotantoteknologiaan sekä
henkilöstön vahvan osaamiseen. Näemme yhtiössä paljon potentiaalia siihen, että tämä kehitys tulee myös jatkumaan
ja olemme innostuneina mukana tällä matkalla”, kertoo Karnellin toimitusjohtaja Petter Moldenius.
“Timeka saa Karnellista pitkäaikaisen omistajan. Meille Timekalla on tärkeintä, että asiakkaamme saavat
ensiluokkaista ja joustavaa palvelua. Palvelulupauksemme taustalla on motivoitunut henkilöstö ja moderni
konekanta. Uskomme, että yhdessä Karnellin kanssa pystymme entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme ja
kasvamaan yhdessä asiakkaittemme kanssa. Taloudellisten resurssien lisäksi Karnell tuo Timekalle laajan
asiantuntijaverkoston tukemaan toiminnan kehittämistä.”, sanoo Marko Setälä, Timekan toimitusjohtaja.
Timeka tulee osaksi Karnellin ”teollinen valmistus” liiketoiminta-aluetta lokakuun 2022 alusta lähtien.
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Karnell omistaa pohjoismaisia pieniä ja keskisuuria teknologiayhtiöitä ja tukee aktiivisesti kohdeyhtiöitään niiden kasvussa ja
kehityksessä. Karnellin sijoitushorisontti on jatkuva, jolloin yrittäjät ja perheyhtiöt saavat pitkäaikaisen omistajakumppanin. Tällä
hetkellä Karnell omistaa enemmistön yhteensä yhdeksässä suomalaisessa ja ruotsalaisessa yhtiössä, ja tavoitteena on konsernin
listautuminen. www.karnell.se

