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OTSIKKO 
 
 

ETD Finland Oy on ostanut Daimler Finland Oy:n 
liiketoiminnot 
 
 

ETD Finland Oy:n strategiana on kasvaa täyden palvelun tietoverkkojen toimittajaksi, ja 
Daimler Finland Oy:n kanssa toteutetun yrityskaupan myötä sen tuote- ja palvelutarjonta 
laajenee aktiivilaitteisiin.  

 
ETD on vuonna 2003 perustettu valokuitutarvikkeiden myynti- ja maahantuontiyritys, joka on kasvanut alan 
markkinajohtajaksi laadukkailla tuotteilla. Vuonna 2020 ETD tuli osaksi FSM konsernia, jonka myötä valikoimissa on 
passiivisten tietoverkkojen laaja valikoima. 
 
Daimler Finland Oy on perustettu vuonna 1993 toimittamaan korkeatasoisia verkko- ja tietoliikenneratkaisuja 
teleoperaattorien, yrityksien sekä julkisen sektorin viestintätarpeisiin. Edustetut tuotteet tulevat alan johtavilta 
valmistajilta. Tuote- ja palvelutarjonta on kehitetty lähiverkkojen, liityntäverkkojen ja alueverkkojen rakentamiseen, 
kehittämiseen sekä ylläpitämiseen. 
 
Toiminta jatkuu Daimlerin asiakkaiden näkökulmasta keskeytyksettä yrityskaupan toteuduttua. Sidosryhmiin ja 
asiakkaisiin ollaan yhteydessä nopealla aikataululla. Daimlerilla tuotepäällikkönä toiminut ja pitkän kokemuksen 
operaattori- ja tietoliikennealalta omaava Patrik Wiik on nimetty ETD:lle liiketoimintajohtajaksi vastaamaan 
aktiivilaitteiden liiketoiminnasta. Lisäksi hänellä on edelleen vahva rooli aktiivilaitteiden teknisessä tiimissä.  
 
”Olen iloinen saadessani jatkaa pitkään ja hyvin toiminutta yhteistyötä asiakkaittemme ja päämiestemme kanssa! 
Näkemykseni mukaan ETD:n ja Daimlerin tuotteet ovat erittäin hyvin synkronissa, ja tuoteportfoliot täydentävät toisiaan 
erinomaisesti.” Kertoo Patrik Wiik. 
 
Petri Örling, ETD:n toimitusjohtaja jatkaa: ”Meillä on 20 vuoden kokemus passiiviverkon tuotteista ja nyt saamme 
aktiivilaitteet osaksi liiketoimintaamme. Yrityskaupan myötä Daimlerilta ETD:lle siirtyvät ammattilaiset tuntevat tuotteet 
ja asiakkaat erinomaisesti. Saamme Patrikista loistavan kumppanin vetämään aktiivilaitteiden liiketoimintaa. Tästä on 
hyvä jatkaa yhdessä!  
 
”Toteutunut yrityskauppa tukee konsernin kasvutavoitteita. Panostamalla strategisiin toimialueisiin voimme palvella 
asiakkaitamme kokonaisvaltaisella tuotteistolla. Konsernissamme yhteisiä kulmakiviä ovat toimivat prosessit, tehokas 
toimitusketju sekä asiakaslähtöinen palvelu. Harri af Hällström, FSM Oy Fonel Security Marketingin toimitusjohtaja 
kertoo. 
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Petri Örling, toimitusjohtaja, ETD Finland Oy, petri.orling@etd.fi puh. 0401546655 
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