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SPONSOR CAPITAL JA TIKOMETIN JOHTO OVAT MYYNEET TIKOMETIN GTP:LLE
Sponsor Capital ja Tikometin johto ovat 12.06.2015 allekirjoitetulla kaupalla sopineet koko Tikometin
osakekannan myymisestä Global Tungsten & Powders Corp’ille (GTP). Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Tikomet on yksi johtavista uusiokovametallipulverin valmistajista sinkkiprosessilla. Vuonna 2014 yhtiön
liikevaihto oli 28,2 miljoonaa euroa. Yhtiö teki vuosina 2006-2008 mittavat investoinnit uuteen
tuotantolaitokseen Jyväskylässä ja vuosina 2013-2015 toteutettiin laajennusinvestointiohjelma kapasiteetin
nostamiseksi. Investointien seurauksena Tikomet on nopeasti kasvanut huomattavaksi toimijaksi
kovametallin kierrätyksessä. Yhtiöllä on tällä hetkellä 38 työntekijää.
-Tikometin osto sopii strategiaamme täydellisesti ja kasvattaa asiakkaillemme tarjoamaamme
tuotevalikoimaa. GTP hyödyntää kovametallien kemiallista kierrätysprosessia, Tikomet puolestaan on
kehittänyt kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä sinkkiprosessiteknologiaa kovametallien
kierrätykseen, toteaa Andreas Lackner, GTP:n toimitusjohtaja.
Perusta uusiokovametallipulverin valmistukselle syntyi 1990–luvun puolivälissä, jolloin Tikomet aloitti
uusiokovametallipulverin valmistuksen talvirenkaiden nastatappien raaka-aineeksi. Nykyisin toiminta on
laajentunut erittäin kansainväliseksi: valtaosa raaka-aineista hankitaan globaaleilta markkinoilta,
vientimyynnin osuus kokonaistuotannosta on yli 80 %. Tikometin pääasiakkaisiin kuuluu maailman johtavia
kovametallituottajia sekä nastojen valmistajia.
Tikometin käyttämä sinkkiprosessiteknologia on taloudellisin ja ympäristöystävällisin kovametallipulverin
tuotantovaihtoehto. Sinkkiprosessilla valmistetun uusiokovametallipulverin käytöllä asiakkaat saavuttavat
merkittäviä säästöjä raaka-ainekustannuksissa kovametallin valmistuksessa. Tästä syystä
sinkkiprosessoidun uusiokovametallipulverin suosio onkin voimakkaassa kasvussa. Tikomet aikoo edelleen
laajentua kansainvälisesti.
-Tikomet on laajentanut toimintaansa ja kasvattanut markkinaosuuttaan viime vuosina. Nyt tehty kauppa
edesauttaa meitä toteuttamaan investointiohjelmamme seuraavan vaiheen, jonka jälkeen pystymme yhä
paremmin palvelemaan asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Tikometin menestys kierrätysmarkkinoilla on
paras tapa varmistaa henkilöstöllemme hyvät työpaikat sekä urakehitysmahdollisuudet. Jyväskylän tehtaan
kehittämistä ja investointeja jatketaan myös edelleen, sanoo Tikometin toimitusjohtaja Matti Kurkela.
-Nyt tehty yrityskauppa luo Tikometille erinomaiset edellytykset jatkaa voimakasta kasvua ja samalla se
vahvistaa yhtiön kykyä tarttua uuden markkina-alueen liiketoimintamahdollisuuksiin. Olemme olleet
erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme Tikometin ja sen erinomaisen johdon kanssa. Omistuksemme aikana
Tikomet on saavuttanut vahvan markkina-aseman, niin liikevaihdolla kuin kapasiteetilla mitattuna omassa
segmentissään. Olemme vakuuttuneita, että uudella omistajalla, GTP:llä, on parhaat mahdollisuudet tukea
Tikometin tulevaa kasvua ja menestystä, sanoo Sponsor Capitalin partneri Ari Jokelainen
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Tikomet Oy:n liikevaihto on noin 28 milj.EUR ja sillä on 38 työntekijää. Tikomet on yksi johtavista toimijoista
kovametallipulverin tuotannossa sinkkiprosessilla. www.tikomet.fi
Sponsor Capital on vuonna 1997 perustettu, suomalainen pääomasijoitusyhtiö. Yhtiö tekee ensisijaisesti
enemmistösijoituksia kotimaisiin keskisuuriin yrityksiin, joilla on hyvä johto, vakiintunut markkina-asema ja
ennakoitava kassavirta. Sponsor Capital toimii vastuullisesti ja pitkäjänteisesti sekä voimakkaan tuloshakuisesti ja
uskoo johdon yrittäjäasenteeseen. Sponsorin kautta varoja sijoittavat suuret suomalaiset instituutiot. www.sponsor.fi
Amerikkalainen Global Tungsten & Powders ( GTP ) on yksi läntisen maailman johtavista volframituottajista. Yhtiön
pääkonttori ja suurin tuotantolaitos sijaitsevat Towandassa, Pennsylvaniassa, jossa yhtiö on toiminut vuodesta 1916
alkaen. GTP on vuodesta 2008 alkaen osa itävaltalaista Plansee-konsernia, jonka liikevaihto tilikaudella 2013/14 oli 1.2
miljardia Euroa. GTP käyttää raaka-aineina sekä kaivostoiminnasta peräsin olevia volframirikasteita että kierrätysraaka-aineita kuten kovametalliromua. Yhtiön tuotevalikoima kattaa laajan valikoiman volframikemikaaleja sekä
volframi- ja volframikarbidipulvereita. GTP:n tuotteiden pääkäyttökohde on kovametalliteollisuus. Kovametallituotteita käytetään mm. auto-, lentokone-, kaivos-, öljy- ja kaasuteollisuudessa. www.globaltungsten.com

