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Automatia siirtyy Loomis AB:n omistukseen 

 
Danske Bank, Nordea ja OP Ryhmä myyvät Automatia Pankkiautomaatit 
Oy:n koko osakekannan käteisen rahan käsittelyyn keskittyneelle Loomis 
AB:lle. Myyjät ovat kaupan yhteydessä sopineet uusista pitkäaikaisista 
palvelusopimuksista ja ovat jatkossakin Automatian asiakkaita. Kaupalla 
ei ole vaikutusta Automatian palveluihin, kuten Otto-
käteisautomaattiverkoston toimintaan.  

 
”Kansainvälisesti käteisen ja maksamisen palveluihin keskittynyt uusi omistaja 
pystyy varmistamaan Automatialle erinomaiset edellytykset korkealaatuisten 
käteispalveluiden tarjoamiseen myös jatkossa. Uusi omistusrakenne selkeyttää 
Automatian roolia itsenäisenä asiantuntijana ja palveluntarjoajana. Kuluttajille 
kauppa ei aiheuta muutoksia palveluihin”, toteaa Automatian hallituksen 
puheenjohtaja Petri Nikkilä. 
 
Automatia perustettiin vuonna 1994. Yhtiö on siitä lähtien ylläpitänyt ja 
kehittänyt Otto-automaattiverkostoa sekä tarjonnut pankeille valtakunnallisia 
rahahuoltopalveluita. Automatian omistajapankit ovat huolehtineet käteisen 
saatavuudesta lisäksi tarjoamalla asiakkailleen mahdollisuuden nostaa rahaa 
kauppojen kassoilta. Käteistä voi nostaa Suomessa kaiken kaikkiaan noin 5 000 
pisteestä. 
 
Uusi omistaja Loomis on pörssilistattu käteisen rahan käsittelyyn erikoistunut 
yhtiö, ja sillä on toimintaa yli 20 maassa. Suomessa yhtiöllä on 10 toimipistettä 
ja noin 500 työntekijää. 
 
”Saamme Automatiasta osaamista ja kokemusta käteisautomaattipalveluista 
sekä digitaalisista maksujärjestelmistä. Tämä on meille hieno mahdollisuus 
laajentaa tarjontaamme käteisautomaateilla. Loomis omistajana jatkaa 
Automatian liiketoiminnan kehittämistä ja hyödyntää sen osaamista sekä 
maksualustaa kansainvälisesti. Toivotamme kaikki uudet asiakkaat ja työntekijät 
tervetulleiksi Loomikselle”, sanoo Loomis AB:n pääjohtaja Patrik Andersson. 
 
Kaupan yhteydessä on sovittu, että Nordea ja OP hankkivat oikeudet 
Automatian omistamaan Siirto-brändiin. Nordea ja OP jatkavat Siirto-palvelun 
tarjoamista asiakkailleen entiseen tapaan. 
 
Loomis kertoi kaupasta tänään lehdistötiedotteella. Yrityskaupan toteutuminen 
edellyttää viranomaisten, mukaan lukien Kilpailu- ja kuluttajaviraston, 
hyväksynnän. 
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Lisätietoja:  
 
Yrityskauppaa koskevat kysymykset: Petri Nikkilä, hallituksen puheenjohtaja, 
Automatia, 050 529 6606 
 
Automatian toimintaa koskevat kysymykset: Marko Vilo, toimitusjohtaja, 
Automatia, 040 724 7743 

 
Automatia Pankkiautomaatit Oy 
Automatia Pankkiautomaatit Oy ylläpitää ja kehittää pankeille Otto-, OttoPlus- ja 
TalletusOtto-käteisautomaatteja, rahahuollon palveluita sekä Siirto-
mobiilimaksujärjestelmää. Automatian nykyisiä omistajia ovat tasakolmanneksin Suomen 
suurimmat pankit Danske Bank, Nordea ja OP Ryhmä. 
 
Lyhyesti Loomiksesta 
Loomis tarjoaa turvallisia ja tehokkaita kokonaisratkaisuja käteisen ja muiden arvoesineiden 
jakeluun, käsittelyyn, varastointiin ja kierrätykseen. Loomiksen asiakkaita ovat pankit, 
jälleenmyyjät sekä muut toimijat ja sen kansainvälinen verkosto kattaa yli 400 toimipistettä 
yli 20 maassa. Loomis työllistää noin 25 000 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli 21 
miljardia kruunua. Loomis on listattu Tukholman pörssissä (Nasdaq Stockholm Stock 
Exchange) suurten yhtiöiden listalle (Nordic Large Cap List). 

 


