Pressmeddelande

Stockholm den 15 mars 2005

Powermill Service Group förvärvar Philesko
Powermill Service Group AB (“PSG”), har förvärvat Philesko OY (”Philesko”). PSG är en av de
ledande aktörerna i Norden inom service av hemelektronik, data- och telekomprodukter och ägs
av private equity-fonden Segulah II L.P. PSG bildades under sommaren 2004 genom förvärv av
SKV Service AB i Stockholm och Powermill OY i Helsingfors, två ledande aktörer i branschen i
Sverige och Finland. I december 2004 förvärvade PSG Servex AB i Norrköping.
Philesko Oy som nu förvärvats är Finlands ledande reparations- och serviceföretag för
konsumentelektronik. Säljare är Esko Jokinen, Phileskos VD, med familj.
PSG:s ordförande Per-Arne Sandström kommenterade affären: ”Philesko blir vårt fjärde
förvärv på nio månader och vårt andra förvärv i Finland. Vi välkomnar bolaget till gruppen. Vi
ser fortsatt stora tillväxtmöjligheter i inom reparation och service i Norden, både i Sverige och i
Finland där vi nu är etablerade, och i övriga länder.”
PSG:s VD Kent Bladh kommenterade affären: ”Philesko ligger helt i linje med vår
förvärvsstrategi. Utifrån Phileskos starka position inom hemelektronik kommer vi att etablera vår
framgångsrika på plats-service/installationstjänst Teknisk Kurir Express i Finland. Vi planerar
inga förändringar i personalen på grund av den här affären”
Phileskos VD Esko Jokinen kommenterade affären: ”Det känns bra att bolagets utveckling nu
säkerställs genom att vi går in i en större konstellation. Det skall bli spännande att fortsätta
utveckla verksamheten tillsammans med PSG.”
Esko och Tomi Jokinen kommer att fortsätta arbeta inom Philesko och Powermill Service Group
efter övertagandet.
Powermill Service Group med verkstäder i Stockholm, Helsingfors och Norrköping erbjuder verkstadsreparationer
av hemelektronik, data och telekomprodukter och är certifierade att utföra garantireparationer för de flesta ledande
tillverkarna. I Sverige har PSG också ett rikstäckande nätverk för leverans och installation hos företag och
konsumenter (Teknisk Kurir Express). Inklusive Philesko räknar PSG med att nå en omsättning på mer än
250 miljoner kronor 2005.
Philesko med verkstad i Vanda utanför Helsingfors är Finlands ledande serviceverkstad för hemelektronik med
auktorisation för de flesta ledande tillverkarna.
För ytterligare information kontakta:
Kent Bladh, VD Powermill Service Group AB, 070-536 83 50
Esko Jokinen, VD Philesko OY, 00358-405-567-544

