TIEDOTE YRITYSKAUPASTA 15.4.2016

Hyvät Asiakkaamme ja Yhteistyökumppanimme,
Hellmanin Konepaja Oy on ostanut Protools Oy:n koko osakekannan josta näin ollen tuli lähes 100-vuotiaan
perheyhtiön tytäryhtiö. Kaupan myötä haluamme vahvistaa palvelutarjontaamme Hellmanin Konepajan
vanhoille asiakkaille ja samalla avata uusia ovia yrityksemme asiakaskunnassa. Protoolsin kohdalla
suunnitelmissa on vahvistaa tarjontaa ja palvelua entisestään.
Hellmanin Konepaja Oy on vuonna 1917 perustettu palvelukonepaja joka toimii vientiteollisuuden
alihankintaketjuissa vaativien keskiraskaiden osakokonaisuuksien toimittajana. Koneistamme lastuavin
menetelmin tarkalleen asiakkaiden vaatimusten mukaisia lyhytsarjoja ja yksittäiskappaleita.
Teemme myös korjaus- ja kunnossapitokoneistuksia kuten holkituksia, akselikaulojen koneistuksia ja
täyttöhitsauksia sekä metalliruiskutusta. Erityisen kilpailukykyisiä olemme pitkien ja suuriläpimittaisten
pyörähdyskappaleiden valmistuksessa. Asiakkaamme ovat pääasiassa metalliteollisuuden vientiyrityksiä,
erilaisten teollisuuslaitosten kunnossapito-osastoja ja teknisen tukkukaupan yrityksiä.
Protools Oy on Järvenpäässä Uudellamaalla sijaitseva ammattityökalujen erikoisliike. Aiemmin nimellä
Työkalumarkkinointi T. Vilja Oy tunnettu kauppa on toiminut työkalualalla jo vuodesta 1992 ja nimi Protools Oy
tuli käyttöön vuonna 2009. Verkkokauppa avattiin vuonna 2011.
Päämerkkejä ovat omien Heyco, Parat ja Diesella maahantuontien lisäksi kotimaiset Kemppi hitsauskoneet sekä
Bosch, Dewalt, Panasonic ja Metabo sähkötyökalut. Yhteensä valikoima käsittää satoja tuotemerkkejä. Valikoimissa
on myös lastuavia työkaluja, kuten Dormer ja Sandvik Coromant.
Erikoisalaamme ovat erilaiset työkalujen kokonaisvaltaiset toimitukset kuten työpajojen varustamiset. Pienenä
yrityksenä pystymme reagoimaan asiakkaiden kiireellisiin työkalutarpeisiin nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Kaupan vaikutukset
Kaupalla ei ole vaikutuksia kummankaan yhtiön nykyisiin asiakuuksiin tai sopimuksiin. Molemmat yritykset
jatkavat vanhoissa toimitiloissaan ja yhteystiedot pysyvät samoina.
Protoolsin Janne Vihavainen siirtyy pikkuhiljaa kevään aikana uusien haasteiden pariin ja uutena
myymäläpäällikkönä on 18.4.2016 aloittanut pitkän kokemuksen teknisen tukkukaupan puolelta omaava
Marjo Olanterä. Myynnissä jatkaa jo pitkään yrityksessä toiminut ja rautaisen ammattitaidon omaava Toni Broberg.
Hallituksen uutena puheenjohtajana aloitti Hellmanin Konepajan Anne Nurminen.
Hellmanin Konepaja Oy:n henkilöstöön kaupalla ei ole vaikutusta. Konepajan toimitusjohtajana jatkaa
Niko Olanterä, myynnissä ja tuotannon johdossa Jorma Hynynen sekä Ari Ristimäki ja hallituksen
puheenjohtajana Pauli Nurminen.
Yhteistyöterveisin ja uusia tuulia puhkuen,
Hellmanin Konepajan ja Protoolsin henkilökunta
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