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POK Group Oy on ostanut
E Avenue Oy:n koko osakekannan.
Kuopiolainen sähkönjakelujärjestelmiä valmistava perheyritys POK Group on ostanut
E Avenue Oy:n koko osakekannan. Järjestelyjen myötä POK Group tuplaa
liikevaihtonsa ja nousee yhdeksi toimialansa suurimmista pohjoismaisista toimijoista.
Merkittävän yrityskaupan tavoitteena on vahvistaa POK Groupin tulevaisuuden kilpailukykyä sekä
asemaa sähkönjakelulaite -markkinoilla. Pitkään harkitulla ja POK Groupin strategian mukaisella
kahden kilpailevan yrityksen yhdistymisellä haetaan synergiaetua, joka mahdollistaa entistä
kokonaisvaltaisempien ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille. Henkilöstömäärän kasvun myötä yritys
pystyy vastaamaan alaa koettelevaan osaajapulaan ja vahvistamaan osaamispääomaansa.
Investointi nostaa myös tuotantokapasiteettia, jonka avulla voidaan vastata alati kasvavaan
kysyntään ja tulevaisuuden kehittyvään sähkönjakelumarkkinaan.
” Jo pelkästään ilmasto- ja ympäristökysymysten vuoksi energian käyttö ja jakelu ovat

ennennäkemättömän keskustelun ja muutostarpeen keskiössä. Tehty yrityskauppa on siis
luonteva osa strategiaamme. Emme näe kauppaa tärkeänä pelkästään yrityskoon kasvattamisen
näkökulmasta, vaan paljon strategisempana hankintana. E Avenuen osaaminen ja tuotteet
auttavat meitä tarjoamaan entistä kokonaisvaltaisempia toimituksia sähköisiin ympäristöihimme
muuttuvassa ja entistä vaativammassa maailmassa.” kertoo POK Group Oy:n Hallituksen
puheenjohtaja, Timo Lappi.
” Kyseessä on meille perheyrityksenä erittäin iso kasvuponnistus. Haluamme tarjota

asiakkaillemme markkinoiden ylivertaisimman palvelukonseptin. Tämä järjestely parantaa
edellytyksiä merkittävästi sillä tuotteemme ja toimintamme täydentävät toisiamme erinomaisesti.

Olen erittäin innoissani, että saamme juuri E Avenuen osaajat osaksi meidän joukkuetta! Nyt
todellinen työ vasta alkaa. ” riemuitsee POK Group Oy:n toimitusjohtaja, Teemu Vepsäläinen.
Ostettavan yrityksen lisäksi POK Groupin omistuksessa toimii Jokelassa toimiva Telemerkki Oy.
Jatkossa yritykset tulevat muodostamaan POK Group -konsernin. POK Groupin ja Telemerkki Oy:n
yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2020 21 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 170 henkilöä.
Yrityskaupan myötä tulevan konsernin liikevaihto ja henkilöstömäärä tuplaantuvat. Kuopiossa ja
Jokelassa toimivien toimipisteiden lisäksi POK Groupin omistukseen siirtyy viidellä eri
paikkakunnalla, ympäri Suomea toimivat E Avenue Oy:n tehtaat.
” Haluamme olla mukana luomassa merkittävää yrityskokonaisuutta. E Avenue ja POK Group

täydentävät toisiaan omalla osaamisellaan ja pystyvät yhdessä vastaamaan entistä paremmin
asiakkaiden tarpeisiin ”, toteaa Seppo Vähimaa myyjien edustajana.
Yrityskaupan seurauksena E Avenue Oy:n koko osakekanta siirtyi POK Group Oy:n omistukseen
19.11.2021 lähtien. Yrityskaupan jälkeen E Avenue Oy:n toiminta jatkuu osana POK Group Oy konsernia. Järjestelyillä ei ole vaikutuksia yritysten olemassa oleviin sopimuksiin tai
asiakassuhteisiin eikä POK Group Oy:n omistukseen.
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POK Group Oy on vuonna 1979 Tapani Vepsäläisen perustama perheyritys, jonka juuret ulottuvat
Juukaan, jossa yrityksen toiminta sijaitsi 2000-luvulle saakka. Vuonna 2005 yritys osti Kuopiossa
sijaitsevan Mega-Kojeisto Oy:n käynnistäen samalla sukupolvenvaihdoksen. Yritys keskitti toimintansa
Kuopion Särkiniemeen vuonna 2012. Vuonna 2017 yritys osti Jokelassa sijaitsevan Telemerkki Oy:n.
Nykyisin yritys toimii viidellä eri liiketoiminta-alueella jotka ovat Buildings, Hospital, Energy, Industry ja
Marine. Näistä uusin on Energy, joka on 2019 lanseerauksen jälkeen kasvanut merkittäväksi osaksi
yrityksen toimintaa. POK Groupin ja Telemerkki Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2020 21
miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 170 henkilöä.
E Avenue Oy:n toiminta alkoi lähes 30 vuotta sitten. Ikaalisten Keskussähkö ja Kuopion Kojeisto
perustettiin 90-luvun alussa,
ja E Avenue Oy syntyi kahden keskusvalmistajan yhdistyessä vuonna 2004. Keravan ja Iisalmen
toimipisteet ovat erikoistuneet automaatio-, kone- ja laitekeskusten valmistamiseen. Ikaalisten ja Seinäjoen
toimipisteissä valmistetaan kiinteistökeskuksia. Kuopion toimipisteessä valmistetaan sähkökeskuksia
teollisuuden ja verkkoyhtiöiden tarpeisiin. Kuopiossa on myös ohutlevyosien ja koteloiden automatisoitu
tuotanto. 2010-luvulla E Avenue Oy laajeni yrityskaupoin ostamalla Maansähkö Oy:n ja SK-Kojeistot Oy:n
liiketoiminnat. E Avenue työllistää 200 henkeä ja vuoden 2020 liikevaihto oli 22,3 miljoonaa euroa.
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