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Nets ostis Soome suurima maksesüsteemide ettevõtte 

 
Nets on Põhjamaade liider makse-, teabe- ja turvalahenduste alal. Soome suurima 
maksekaarditeenuse pakkuja Luottokunta ostmine teeb Netsist oma valdkonnas Euroopa 
suuruselt teise ettevõtja, lähtudes aasta jooksul sooritatud kaarditehingute arvust. 
 
Nets teatab täna, et Soome suurima maksekaardiettevõtte, 500 töötajaga ning eelmisel aastal 840 
miljoni Taani krooni suuruse käibega Luottokunta ost on nüüd teoks tehtud. Nets maksab 
Luottokuntale 170 miljonit eurot. Tehingu tulemusel on Netsil kokku 2700 töötajat ning
6,4 miljardi Taani krooni suurune aastakäive.   
 
Soome on osa Netsi siseturust 
Kuna Põhjamaad on Netsi siseturg, on ka Soome firma loomulik huvipiirkond ning Luottokunta 
omandamine annab Netsile Soome turul tugeva positsiooni. Luottokunta ostmine tugevdab Netsi 
võimet olla jätkuvalt oma Põhjamaade klientidele väärtust loov partner. Samal ajal on Luttokunta 
omandamine tähtis osa Netsi strateegiast eesmärgiga saavutada Euroopa makse-, teabe- ja 
turvalahenduste valdkonna ettevõtete hulgas juhtpositsioon.  
 
Netsi tegevjuht Mette Kamsvåg kommenteerib Luottokunta ostu: 
 

„Makseteenuste turg muutub üha rahvusvahelisemaks ja see esitab Netsile uusi nõudmisi. Et Nets 
oleks jätkuvalt konkurentsivõimeline, teenindaks Põhjamaade kliente nii hästi kui võimalik, oleks 
väärtust loov äripartner ning suudaks võimekuse ja teadmiste poolest abistada oma kliente 
maailma ülejäänud paikades, kui nad seda soovivad, on väga tähtis saada tugevamaks ja 
kasvatada mahtu, mida Luottokunta ostmine aitabki ka teha. Samal ajal kindlustab ettevõtte 
omandamine Netsile tugeva positsiooni Soomes, mis on Netsi siseturu loomulik osa.” 
 
Täielikult Netsiga liidetud 
Omandamine tähendab, et muutub Luottokunta nimi ja ettevõttest saab Nets Grupi täielikult 
lõimitud osa, kuid esindused jäävad Helsingisse nagu varemgi. Luottokunta omanikud ja juhtkond 
on otsinud õiget ostjat juba mõnda aega ja Luottokunta endisel tegevjuhil Heikki Kapanenil on hea 
meel, et firmast saab Netsi osa: 
 
„Olen veendunud, et Nets ja Luottokunta moodustavad tugeva strateegilise koosluse. Äri, 
teadmiste ja kultuuri mõttes on Nets Luottokuntale ideaalne partner. On väga rõõmustav, et nüüd 
on olemas kokkulepe, millega Netsi ja Luottokunta kliendid, juhid ning töötajad võivad rahul olla.”  
 
Heikki Kapanen jätkab Soome piirkonna peadirektorina ja ärilahenduste osakonna juhatajana. 
Osakond pakub näiteks makseterminale ja makselahendusi e- ja mobiilkaubanduse tarvis. 
 
Lähema teabe saamiseks palume võtta ühendust pressiesindajaga: 
Søren Winge, pressiesindaja, Nets, tel +45 29 48 26 46 või e-posti teel: swing@nets.eu 

 
Luottokuntast 

Luottokunta on Soome suurim maksekaardilahenduste valdkonna ettevõte. Luottokunta tarnib tõhusaid 
makselahendusi pankadele, kaupmeestele ja äriklientidele. Luottokuntal on 500 töötajat. Rohkem teavet 

Luottokunta kohta on aadressil www.luottokunta./fi/en/ 
 

Netsist 

Nets on Euroopa juhtivaid makse-, teabe- ja turvalahendustele spetsialiseerunud ettevõtteid, kelle tooteportfell 

on Euroopa üks suuremaid ja uuenduslikumaid. Meie soov on saada oma klientide jaoks veelgi tugevamaks 
partneriks ja saavutada veelgi parem positsioon, et toetada nende äritegevust nii kodumaal kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. Meie eesmärk on muuta finants- ja andmevara haldamine lihtsamaks ja 
turvalisemaks. Netsil on enam kui 2200 töötajat. Ettevõtte peakorter asub Kopenhaagenis, kompetentsi- ja 

ärikeskused aga Oslos, Stockholmis, Helsingis ja Tallinnas. Rohkem teavet Netsi kohta aadressil www.nets.eu 
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