PRESSMEDDELANDE – Får publiceras genast
Mantsinen genomgår ett generationsskifte efter 55 år som verksamt företag

Under 2018 firar Mantsinen Group Ltd Oy 55 år som företag. Mantsinen Group, kända
för sina logistiktjänster och maskiner för materialhantering, firade sin femtiofemårsdag
lördag 22 september på fabriken i Libelits. Samtidigt firade Veli Mantsinen sin 80-årsdag
den 23 september tillsammans med sin familj.

För Veli Mantsinen, en av medgrundarna av företaget, är 2018 året då ett
generationsskifte kommer att äga rum. ”Vi är ett familjeföretag. Att arbeta tillsammans
är viktigt för oss”, säger Veli Mantsinen. ”Min bror Jussi gick i pension för fem år sedan,
och nu är det min tur”, fortsätter han.

Pensioneringen innebär ett generationsskifte, som kommer att genomföras under
hösten 2018. Veli Mantsinen överlämnar sin andel i företaget till sina döttrar Mia
Mantsinen, Meeri Juutilainen och Mervi Mantsinen. Mia Mantsinen fortsätter som VD för
företaget, och blir nu företagets huvudägare. Efterträdarna blir en del av företagets
styrelse. Samtidigt har företaget tagit beslutet att ta över Ari Hakkarainens andel i
företaget. Detta innebär att företaget kommer att ägas av familjemedlemmarna och den
operativa ledningen.

Global export från norra Karelen
”Både vårt ursprung och framtiden är mycket viktiga för oss”, säger Veli Mantsinen. ”Min
karriär som entreprenör började i Libelits, och norra Karelen har alltid varit mitt hem”,
fortsätter han. ”Mina döttrar har varit över hela jorden, och företagets framtid ligger inom
internationell tillväxt. Detta är ett bra tillfälle att lämna över ledarskapet till nästa
generation på en stadigvarande basis.”
Mantsinen Group har cirka 500 anställda, av vilka 270 arbetar i Finland och 230 i
Ryssland. Fabriken i Libelits tillverkar maskiner för materialhantering och kranar för
hamnar, vilka har exporterats till nästan 30 olika länder. Dessutom är
produktutvecklingen av maskiner och utrustning baserad i Libelits. I början av
september utökade Mantsinen sin produktion genom att öppna en andra
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monteringsanläggning i Rauma. Företagets andra affärsenhet, Logistics Services,
levererar tjänster till kunder främst inom skogsindustrin i Finland och Ryssland. ”Varje år
hanterar vi runt 20 miljoner ton av olika material och sköter matningen av massatimmer
på flera massafabriker”, säger Mia Mantsinen.
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