
Oy Otto Brandt Ab köper Fenix Marin Oy
Otto Brandt konsernen blir Finlands största båttillverkare med förvärvet av  
Fenix Marin Oy. Med förvärvet kommer koncernens årliga produktion kommer 
att överstiga 7 000 båtar.

Försäljningen av båtar och utombordsmotorer har under de senaste åren blivit allt viktigare för det finska
familjeföretaget Otto Brandts verksamhet. Nu utvidgar Oy Otto Brandt Ab sin båttillverkning och köper  
Fenix Marin Oy. Med förvärvet kompletterar Otto Brandt koncernen sin båttillverkning och förstärker sin 
båttillverkningsstrategi. Otto Brandts båtmärken Terhi, Silver och TG tillverkas i sex olika fabriker i Finland.

”Vi är glada över att ha Fenix Marins expertis i koncernen och det är vår vilja att fortsätta som  
en multivarumärkesfabrik och säkerställa båttillverkningens livskraftighet i Finland även i framtiden.”,
säger Markku Hämäläinen, koncernchef för Oy Otto Brandt Ab.

Fenix Marin som grundades 2004 i Valkeakoski, är en legotillverkare av glasfiberbåtar. Fabriken har en årlig
produktionskapacitet på cirka 1 200 båtar. Mer än 20 000 båtar har producerats i Valkeakoski sedan 2004
och för närvarande tillverkas Yamarin, Yamarin Cross, Silver, Bella och Quarken båtar i fabriken. Samarbetet
mellan Otto Brandt och Fenix Marin började 2018 med tillverkningen av Silver Raptor -båtar och har sedan
dess utökats med modellerna Tiger och Viper.

”Otto Brandt som är ett familjeföretag är den bästa möjliga köparen för Fenix. De är en solid koncern och har
stor kunskap om båtbranschen, detta garanterar fabrikens framgång även i framtiden”,
säger Torsten Kolehmainen, VD för Fenix Marin Oy.
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Otto Brandt-koncern grundades 1905 och är ett finskt familjeföretag, som agerar redan i femte generationen. Koncernens omsättning är cirka 
100 miljoner euro och koncernen sysselsätter cirka 150 personer före detta förvärv. Otto Brandt-koncernen verkar heltäckande inom försäljning 

och service av högkvalitativa motorcyklar, terränghjulingar, båtar, fritidsfordon och tjänster av andra kapitalvarors försäljning och service. 


