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Ernströmgruppen ostaa geoenergiayhtiö MuoviTechin
Ernströmgruppen ostaa 90,1 prosenttia MuoviTech-konsernin osakkeista.

MuoviTech on markkinajohtaja keräinjärjestelmien valmistamisessa geotermisille sovelluksille, kuten
maalämpöpumppuihin perustuville uusiutuville lämmitysratkaisuille. Yhtiön pääkonttori sijaitsee
Ruotsin Brämhultissa, ja sillä on tytäryhtiöitä useissa Euroopan maissa. Yritys on innovatiivinen, ja
sen myynnistä suurin osa tulee sisäisesti kehitetyistä ja patentoiduista ratkaisuista. Vuonna 2020 sen
liikevaihto oli 275 miljoonaa Ruotsin kruunua kannattavuuden ollessa hyvä.
Geotermisen energian markkinoita vauhdittaa voimakkaasti tarve ottaa vastuuta ilmastosta ja tehdä
Euroopasta EU:n asettaman tavoitteen mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Ruotsi ja
Pohjoismaat ovat johtoasemassa geotermisen energian suhteen, ja Euroopan markkinat kasvavat.
Geotermiseen energiaan perustuvat järjestelmäratkaisut voivat tuottaa sekä lämmitystä että
jäähdytystä ja tarjota kausittaisen energiavaraston, mikä tulee entistä tärkeämmäksi vaihtelevan
energiantuotannon osuuden kasvaessa.
Uusiutuva geoterminen energia tarjoaa sekä asuin- että liikekiinteistöille pienen energiankulutuksen
ja
vähäiset
elinkaarikustannukset.
Hybridijärjestelmistä,
joissa
geoenergia
yhdistyy
aurinkoenergiaan, muodostuu ympäristöystävällisiä ja kustannuskilpailukykyisiä jäähdytys- ja
lämmitysratkaisuja. Hyvä esimerkki löytyy Norjan Drammenista (katso norjankielinen video:
https://vimeo.com/435754885),
jonne
MuoviTech
tarjosi
geotermiset
kollektorit
ja
Ernströmgruppenin tytäryhtiö SGP Armatec aurinkolämpökeräimet.
”MuoviTech on esimerkki yhtiöstä, joka sopii meille loistavasti. He ovat motivoituneita yrittäjiä, mutta
sen lisäksi heillä on vahva markkina-asema ja kansainvälistä potentiaalia alalla, joka auttaa tekemään
planeetasta vihreämmän. Me odotamme innolla, että pääsemme kehittämään markkinoita ja
liiketoimintaa MuoviTechin ammattitaitoisten ja yritteliäiden ihmisten kanssa”, sanoo
Ernströmgruppenin toimitusjohtaja Alexander Wennergren-Helm.
”Kun maailmassa tehdään merkittäviä investointeja ilmastokriisin ehkäisemiseksi, näemme suuria
mahdollisuuksia kehittää liiketoimintamalliamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeita uusiutuvalle
ilmastoneutraalille energialle. Ernströmgruppenista saamme pitkäaikaisen omistajan, joka pystyy
tukemaan meitä tässä tavoitteessamme”, toteaa MuoviTech AB:n perustaja ja operatiivinen johtaja
Kari Ojala.
Ernströmgruppen
Ernströmgruppen on Göteborgissa perustettu teollisuuden monialayritys, joka ostaa ja kehittää erikoistuneita ja hyvin
johdettuja tulevaisuuteen tähtäävien teollisuudenalojen yrityksiä. Yhtiön tavoite on luoda arvoa ja olla pitkäaikainen
positiivinen voima ympäristön, kestävän kehityksen ja digitalisoitumisen saralla. Ernströmgruppenin liiketoimintamalli –
”kollektiivinen yritteliäs voima” – rakentuu neljän sukupolven kansalliselle ja kansainväliselle kokemukselle yhdistää
toisiinsa kahden eri maailman parhaat puolet: pienen yrityksen yritteliään ajattelutavan, sitoutuneisuuden ja tehokkaat
päätöksentekoprosessit sekä suuren yhtiön taloudellisen vakauden, rakenteen ja tiedonjakamisen. Yhtiön toimialat kattavat
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kaiken meriturvallisuuslaitteiden ja -teknologioiden kaupasta teollisten toimijoiden ja rakennusten energiatehokkuutta
parantavien komponenttien ja palveluiden tarjoamiseen. Ernströmgruppen koostuu tällä hetkellä yli kolmestakymmenestä
yhtiöstä, joiden kokonaisliikevaihto on noin 2,5 miljardia Ruotsin kruunua ja joilla on yli tuhat työntekijää Pohjoismaissa
ja Baltiassa.
MuoviTech AB
MuoviTech edesauttaa kestävää tulevaisuutta edistämällä uusiutuvan energian tuotantoa. MuoviTech on Euroopan johtava
innovatiivisten geotermisen energian tuotteiden ja järjestelmien tuottaja, jolla on tehtaita Ruotsissa, Suomessa,
Alankomaissa, Norjassa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa. MuoviTechin pääkonttori on sijainnut Brämhultissa yhtiön
perustamisvuodesta 2002 asti.
Geoterminen energia
Geoterminen energia on uusiutuvaa energiaa, jota saadaan tuottamalla paikallisesti lämmitystä tai jäähdytystä kiven,
maaperän, pohjaveden, järvien tai jokien avulla. Maasta tuleva energia on täysin päästötöntä hiilidioksidin ja muiden
kasvihuonekaasujen suhteen, eikä sen kuljetus tuota hiilidioksidipäästöjä, koska se tuotetaan paikallisesti. Tässä mielessä
geoterminen energia vastaa aurinkoenergiaa. Geoterminen energia on EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti
uusiutuvaa energiaa.
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