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Energiameklarit ja Markedskraft yhdistävät voimansa
Energiameklarit Oy:n ja EM Finance Oy:n liiketoiminnat siirtyvät norjalaiselle Markedskraft AS:lle
muodostaen vahvan pohjoismaisen toimijan energiamarkkinoille. Toiminta jatkuu Suomessa nykyisine
palveluineen täydennettynä Markedskrafin palveluilla.
Järjestely toteutetaan toukokuun aikana
Liiketoiminnat siirretään Markedskraftille toukokuun 2018 aikana. Energiameklarit Oy:n ja EM Finance Oy:n
työntekijät siirtyvät kaupan yhteydessä ostavaan yhtiöön. Myös Energiameklarit -nimen käyttöoikeus siirtyy
Markedskraftille.
Uusia palveluita
Sekä Markedskraft että Energiameklarit tarjoavat salkunhallinnan palveluja sähkön toimittajille ja tuottajille
sekä suurteollisuudelle. Markkinafilosofia ja palvelukonseptit ovat pitkälti samankaltaiset, joten järjestely
tarjoaa runsaasti synergiaetuja sekä mahdollisuuden hyödyntää kummankin yhtiön pitkäaikaista
markkinakokemusta ja vahvuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.
Energiameklareilla on markkinoiden vapautumisesta 1995 alkaen ollut selkeä fokus ylläpitää kilpailua,
läpinäkyvyyttä ja vahvaa asiakasnäkökulmaa Suomen markkinoilla. Yhdistyminen isomman
pohjoismaisen toimijan kanssa tarjoaa erinomaiset edellytykset turvata asiakkaidemme saamat
palvelut ja niiden jatkuva kehittyminen. Nykyisten palvelujen lisäksi voimme nyt tarjota asiakkaillemme
Markedskraftin osaamiseen perustuvia uusia palveluita, kuten 24/7 -valvomopalvelut ja asiakkaan
jouston hyödyntäminen säätösähkömarkkinoilla sekä Markedskraftin markkina-analyysiosaaminen.
Olemme erittäin tyytyväisiä tähän järjestelyyn, kertoo Energiameklareiden hallituksen puheenjohtaja
Timo Virikko.
Johtava riippumaton palveluntoimittaja
Markedskraft on johtava riippumaton palveluntoimittaja pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.
Meillä on selkeä tavoite kasvaa Suomen markkinoilla ja yhdistyminen Energiameklareiden kanssa
antaa sille nyt hyvän pohjan. Odotamme Markedskraftissa innolla yhteistyötä uusien asiakkaidemme
ja kollegoidemme kanssa ja teemme parhaamme tarjotaksemme nykyisille ja tuleville asiakkaille
Suomessa huippuluokan palvelua toteaa toimitusjohtaja Jon Ove Heen.
Markedskraft AS:n hallituksen puheenjohtaja Morten Henriksen edustaa Markedskraftin enemmistömistajaa
Arendals Fossekompani ASA:ta (AFK). Henriksen toteaa AFK:n olevan erittäin tyytyväinen ratkaisuun, joka
osoittaa Markedskraftin olevan kasvuhakuinen ja valmis etenemään nopeatempoisilla energiamarkkinoilla.
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Energiameklarit Oy
Vuonna 1995 perustetuttu Energiameklarit-konserni muodostuu Energiameklarit Oy:stä ja EM Finance Oy:stä.
Konserni on yhdeksän suomalaisen energiayhtiön omistuksessa. Energiameklarit-konserni tarjoaa asiakkailleen
fyysisen sähkökaupan palveluita, sähköjohdannaisten välitystä ja salkunhoitopalveluja sekä riskienhallintaa.
Markedskraft AS
Markedskraft AS on riippumaton pohjoismainen sähkömarkkinoiden palveluntoimittaja. Yhtiö tarjoaa
asiakkailleen palveluja koko arvoketjun osalta sisältäen fyysisen sähkökaupan palvelut ja riskienhallinnan sekä
green markets -palvelut. Markedskraft on perustettu 1992 ja yhtiöllä on noin 50 työntekijää Norjassa,
Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Markedskraftin pääomistaja on norjalainen monialayhtiö Arendals
Fossekompani ASA ja pääkonttori sijaitsee Arendalissa Norjassa.

