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Kreate Group’s associate company KFS Finland has agreed to
acquire NordPile Oy to strengthen its position in special
foundation construction in Finland
KFS Finland Oy, equally owned by Finnish Kreate Group Plc and global Keller Group plc,
has signed an agreement concerning the acquisition of NordPile Oy. Closing of the
acquisition is conditional on certain customary conditions precedent, which are expected to
be fulfilled by the end of September 2021.
NordPile is one of the leading companies in special foundation construction in Finland. This
acquisition is in line with KFS Finland’s and Kreate Group’s growth strategy and will strengthen
Keller Group’s position in Nordics following consummation.
– With this acquisition, we strengthen our leading position significantly in special foundation
construction in Finland. KFS Finland is already the market leader in large diameter drilled piles in
the domestic market and NordPile is one of the market leaders in smaller diameter drilled piles and
in driven piles. By combining our strong know-how and operations we can offer an even more
comprehensive range of services, particularly in very demanding ground engineering projects, says
KFS Finland’s CEO Tommi Hakanen.
As businesses, KFS Finland and NordPile resemble each other. KFS Finland’s revenue was EUR
43 million in 2020 and the average number of personnel was 50. NordPile’s revenue was EUR 14
million and the average number of personnel was 40.
– We have a long history with KFS Finland in various projects. We share the same values, and our
business is similar. The combination of our companies’ expertise areas offers a unique opportunity
for us to develop and grow. Versatile and special competence makes us a very strong player in the
foundation construction market, says NordPile’s CEO Ossi Hakanen.
The acquisition strengthens both Kreate Group and Keller Group following consummation
As the locations to be constructed become more and more versatile and demanding, especially in
city centres, the need for firm expertise in special foundation construction will increase.
– KFS Finland’s reinforcement supports also Kreate’s strategic growth and success, especially in
demanding projects. Together we can help our customers even when conventional methods are
not enough, assures Kreate Group’s President and CEO Timo Vikström.
– The acquisition cements our position as the leading provider of geotechnical solutions in the
region and brings expertise to the wider Keller Group. We are delighted to welcome NordPile to
KFS, says Jim De Waele, Keller Group’s President Europe.
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Kreate Group is one of the leading infrastructure construction companies in Finland. The company
offers solutions for bridges, roads and railways, environmental and ground engineering, circular
economy and geotechnical needs. As a specialist in demanding projects, Kreate focuses on
comprehensive quality and cost-effectiveness. The group's revenue was approximately EUR 235
million in 2020 and the company has over 400 employees. Kreate Group is listed on Nasdaq
Helsinki.

Kreate Groupin yhteisyritys KFS Finland on sopinut NordPile
Oy:n ostamisesta vahvistaakseen asemaansa
erikoispohjarakentajana Suomessa
Kreate Group Oyj:n ja kansainvälisen Keller Group plc:n puoliksi omistama KFS Finland Oy
on allekirjoittanut sopimuksen NordPile Oy:n ostamisesta. Kaupan toteutuminen on
ehdollinen eräille tavanomaisille ennakkoehdoille, joiden odotetaan täyttyvän syyskuun
2021 loppuun mennessä.
NordPile on yksi Suomen johtavista erikoispohjarakentajista. Yrityskauppa on linjassa KFS
Finlandin ja Kreate Groupin kasvustrategian kanssa ja toteutuessaan vahvistaa Keller Groupin
asemaa Pohjoismaissa.
– Yrityskaupan myötä vahvistamme merkittävästi erikoispohjarakentamisen markkinaosuuttamme
Suomessa. KFS Finland on jo nyt suurien porapaalujen markkinajajohtaja kotimarkkinoilla, kun
taas NordPile on yksi johtavista tekijöistä pienemmissä porapaaluissa sekä lyöntipaaluissa.
Yhdistämällä vahvat tietotaitomme ja toimintomme voimme tarjota entistä kokonaisvaltaisempaa
palvelua, erityisesti vaativissa pohjarakennusprojekteissa, kertoo KFS Finlandin toimitusjohtaja
Tommi Hakanen.
Yrityksinä KFS Finland ja NordPile muistuttavat toisiaan. KFS Finlandin liikevaihto vuonna 2020 oli
43 miljoonaa euroa ja henkilöstöä noin 50, kun NordPilen liikevaihto oli 14 miljoonaa euroa vuonna
2020 ja henkilöstöä noin 40.
– Meillä on pitkä historia KFS Finlandin kanssa yhteistyöstä erilaisissa projekteissa. Jaamme
samat arvot ja liiketoimintamme ovat samankaltaisia. Yhtiöiden erikoisosaamisalueiden
yhdistäminen tarjoaa meille ainutlaatuisen tilaisuuden kehittyä ja kasvaa. Monipuolinen
erikoisosaaminen tekee meistä erittäin vahvan tekijän pohjarakentamisen markkinoilla, toteaa
NordPilen toimitusjohtaja Ossi Hakanen.
Yrityskauppa vahvistaa toteutuessaan sekä Kreate Groupia että Keller Groupia
Kun rakennettavat alueet ovat entistä monipuolisempia ja vaativimpia, erityisesti kaupunkien
keskustoissa, lisääntyy tarve myös erikoispohjarakentamisen osaamiselle.
– KFS Finlandin vahvistuminen tukee myös Kreate Groupin strategista kasvua ja menestystä,
erityisesti vaativissa projekteissa. Yhdessä voimme auttaa asiakkaitamme silloinkin, kun perinteiset
keinot eivät riitä, vakuuttaa Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.
– Yritysosto vahvistaa asemaamme alueen johtavana geoteknisten ratkaisujen tarjoajana sekä
laajentaa asiantuntemustamme Keller Groupissa. Olemme iloisia toivotttaessamme NordPilen
osaksi KFS Finlandia, sanoo Keller Groupin Euroopan johtaja Jim De Waele.
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Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja
ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien
kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen.
Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 235 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä.
Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

