TIEDOTE ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE
Nosto ja Kuljetus S. Lehtinen Oy ostaa Kuljetusliike OT-Kiito Oy:n
Nosto ja Kuljetus S. Lehtinen Oy on ostanut Kuljetusliike OT-Kiito Oy:n koko osakekannan 1.12.2021.
Nokialaisen perheyrityksen Kuljetusliike OT-Kiidon yli 30-vuotinen taival jatkuu yrityskaupan myötä uuden
omistajan luotsaamana. Samalla jatkuu OT-Kiidon tiivis ja menestyksekäs yhteistyö pitkäaikaisten
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Pirkanmaalla ja muualla Suomessa.
Kaupan myötä OT-Kiito Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Olavi Tykki siirtyy hiljalleen eläkkeelle, mutta jää
edelleen yritykseen neuvonantajan rooliin ja on vahvana tukena siirtymävaiheessa, jossa OT-Kiito aloittaa
uuden luvun tarinassaan.
Olavi Tykin poika Valtteri Tykki jatkaa OT-Kiidon palveluksessa ja vastaa jatkossa yrityksen operatiivisesta
toiminnasta. Myös kaikki muut OT-Kiidon työntekijät jatkavat yrityksen palveluksessa nykyisissä rooleissaan.
"Tahdon kiittää kaikesta sydämestäni asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä ammattitaitoisia
työntekijöitämme kuluneista vuosikymmenistä. Olen kiitollinen siitä, että OT-Kiito on teidän avullanne
kasvanut yritykseksi, jollainen se tänä päivänä on. Arvojamme ovat aina olleet luotettavuus ja piinkova
ammattitaito, ja tunnen ylpeyttä voidessani sanoa, että näiden arvojen varassa OT-Kiidon tarina jatkuu
menestyksekkäänä jatkossakin", väistyvä toimitusjohtaja ja perustaja Olavi Tykki sanoo.
Palvelemme asiakkaita erinomaisesti jatkossakin
Yrityskaupan myötä OT-Kiidon toiminta jatkuu Nosto ja Kuljetus S. Lehtinen Oy:n itsenäisenä tytäryhtiönä,
yritykset eivät siis fuusioidu. OT-Kiidon johtoon nousee uusi omistaja Simo Lehtinen hallituksen
puheenjohtajana. Yrityksen toimitusjohtajana toimii jatkossa KTM Kati Landen.
Vuonna 1987 perustettu OT-Kiito tarjoaa monipuolisia kuljetus- ja nostopalveluita Pirkanmaalla ja muualla
Suomessa. Nosto ja Kuljetus S. Lehtinen on perustettu vuonna 2006 ja toimii Kouvolasta käsin koko Suomen
alueella. Yritys on erikoistunut haastaviin nostoihin ja erikoiskuljetuksiin. Sen suurimmat asiakkaat ovat
infran, radanrakentamisen, teollisuuden ja rakennusalan yrityksiä.
"Nyt tehtävä yrityskauppa tuo molemmille osapuolille synergiaetuja ja mahdollistaa asiakkaidemme
erinomaisen palvelemisen jatkossakin. Yrityskulttuurit ovat samankaltaisia ja molempien yritysten toiminnan
perusta on osaavat, ammattitaitoiset työntekijät, joten näemme tässä kaupassa hyvät menestymisen
edellytykset.", yrityksen uusi omistaja Simo Lehtinen sanoo.
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