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Teknologiselskapet GSGroup kjøper 100% av aksjene i finske PPCT Finland Oy og styrker med det 
selskapets nordiske posisjon innen flåtestyring og posisjoneringstjenester.  
 
PPCT entret markedet for posisjonering av objekter i 2006 og har siden den gang hatt en sunn 
utvikling og god organisk vekst. Med sine 20 ansatte fordelt på hovedkontoret i Tampere og 
salgskontor i Espoo og Turku har selskapet blitt en ledende aktør i det finske markedet innenfor 
posisjonering og optimalisering av kjøretøy flåter. I 2015 omsatte PPCT for EUR 4 millioner og 
selskapet har en rekke større kunder i sin portefølje. GSGroup benytter andre regnskapsprinsipper en 
PPCT. Justert for dette er omsetning nærmere EUR 2.5 millioner for 2015 og den forventes å være 
tilsvarende for 2016. 
GSGroup finansierer kjøpet med egne midler samt opplåning. Det vil følgelig ikke være behov for 
tilførsel av egenkapital. 
«Vi har i noen måneders tid vært i dialog med eier og gründer av PPCT, Aarre Sillanpää. Prosessen 
har vært konstruktiv og god. Vi har fått et godt inntrykk av ledelsen og de tjenester selskapet leverer. 
Aarre vil fortsette som CEO for selskapet. PPCT har en solid kundebase, med en rekke større kunder 
med langsiktige perspektiver. Totalt overtar GSGroup en portefølje på i overkant av 600 kunder, 
hvilket vil gi et solid løft til vår finske virksomhet. Oppkjøpet bidrar følgelig til å befeste selskapets 
ledende nordiske posisjon.» sier Espen Virik Ranvik, konstituert konsernsjef GSGroup. 
«Jeg er stolt og glad for den reisen jeg til nå har hatt med PPCT. Virksomheten har blitt bygget sten 
på sten. Vi har vært nøye på å utvikle produktet og tjenesteleveransen i tråd med kundens 
preferanser. Nå er PPCT blitt en ledende aktør i det finske markedet. Som en del av GSGroup 
konsernet, med et bredere produktspekter og tilstedeværelse i de øvrige nordiske landene, er jeg 
overbevist om at det er gode år i vente.» sier Aarre Sillanpää, gründer og CEO i PPCT. 
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Om GSGroup: 
GSGroup AS ble etablert i 1992 med hovedkontor i Sandefjord og salgskontorer i Oslo, Stockholm, 
Göteborg, København, Tallinn, Riga, Vilnus, Dortmund og Helsinki. I 2015 omsatte selskapet for NOK 
147 millioner og hadde en EBITDA på NOK 20 millioner. AS Atlantis Vest er største aksjonær. 
GSGroup leverer i dag produktene, Smartday og Handyman som er ordresystem for håndverkere og 
servicebedrifter, samt flåtestyring, elektroniske kjørebok løsninger og gjenfinningssystemer. GSGroup 
er svært bevisste på at produktsammensetningen skal være av komplementerende art og mange av 
kundene benytter seg av bredden i sortimentet.  


