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Duell on ostanut suomalaisen Powerfactory Nordic Oy Ab:n 
 
Duell Oyj on ostanut suomalaisen Powerfactory Nordic Oy Ab:n koko osakekannan. 
Powerfactory on johtava polkupyörien varaosien ja tarvikkeiden maahantuoja sekä 
tukkukauppa. Kauppa on solmittu tänään 12.5.2022.  
 
Yrityskauppa on osa Duellin kasvustrategiaa, joka avaa Duellille pääsyn Pohjoismaiden 
polkupyörien varaosa- ja tarvikemarkkinoille ja se tarjoaa myös uutta kasvupotentiaalia 
Euroopan polkupyöräsegmentissä. Järjestely täydentää lisäksi muiden kategorioiden 
tarjontaa uusilla tuotemerkeillä. Powerfactorylla on polkupyörien varaosien ja tarvikkeiden 
lisäksi valikoimassaan moottoripyörien, mopojen, skoottereiden, veneiden sekä puutarha- ja 
metsätarvikkeiden varaosat ja tarvikkeet.  
 
Vuonna 1964 perustetun Powerfactoryn liikevaihto vuonna 2021 oli 15,1 miljoonaa ja 
EBITDA 1,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta merkittävin osuus koostuu polkupyörien 
varaosista ja tarvikkeista. Pääosa liikevaihdosta tulee Suomen markkinoilta, mutta yhtiö on 
viime vuosien aikana lisännyt merkittävästi myyntiä myös Ruotsin markkinalle. 
Powerfactoryn tuoteportfolio sisältää 12 000 tuotenimikettä, joita se tarjoaa noin 2 000 
asiakkaalle Suomessa ja Ruotsissa. Powerfactory työllistää yhteensä 40 työntekijää. Yhtiön 
pääkonttori ja logistiikkatoiminnot sijaitsevat Tampereella. Ruotsin toimipiste sijaitsee 
Frölundassa.  

Osakkeiden kauppahinta on 9,17 miljoonaa euroa ja se toteutetaan käteiskauppana. 
Powerfactory jatkaa toimintaansa kaupan vahvistamisen jälkeen toistaiseksi omalla 
brändillä. Duellin tavoitteena on integroida Powerfactory myöhemmin osaksi Duellia ja 
Duellin brändiä. Yhtiön toimitusjohtaja ja omistaja Pasi Huura jatkaa toistaiseksi yhtiön 
palveluksessa vastuullaan polkupyörävaraosasegmentin liiketoiminta.  

Powerfactoryn keskeiset tunnusluvut (tilikausi 1.11-31.10) 

 

MEUR     2021   2020 

Liikevaihto    15,1   12,7 

Käyttökate (EBITDA)   1,4   0,7 

 

31.10.2021  31.10.2020 

Omavaraisuusaste, %   63    78 

Oma pääoma, MEUR   6,2   5,1 

Taseen loppusumma, MEUR  9,7   6,5  

 

 



 

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme yhdistää Powerfactoryn ja Duellin 
tuotevalikoiman vahvistamaan tarjontaamme. Tämä on Duellille merkittävä avaus päästä 
Pohjoismaiden polkupyörävaraosien ja tarvikkeiden markkinoille. Ranskassa olemme jo 
tässä tuotesegmentissä viime vuonna toteuttamamme yritysoston ansiosta ja vahvistamme 
nyt asemaamme tässä kasvavassa segmentissä entisestään. Powerfactoryn tuominen osaksi 
Duellia on selkeä askel eteenpäin kasvustrategiamme toteuttamisessa.”, sanoo Duellin 
toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä. 
 
”Meille on tärkeää se, että saamme yhdistettyä voimamme ja jatkaa kasvupolkua osana 
Duellia, joka on vahva pohjoismainen toimija”, sanoo Powerfactoryn toimitusjohtaja Pasi 
Huura.  
 
PowerFactory Nordic Oy Ab on vuonna 1964 perustettu varaosiin ja tarvikkeisiin 
erikoistunut Suomen johtava polkupyörä-, moottoripyörä-, mopo-, skootteri-, pienkone- ja 
venevaraosatukku. Tuotevalikoima sisältää noin 12 000 eri tuotetta. Yhtiön pääkonttori 
sijaitsee Tampereen Sarankulmassa. Henkilökuntaa on 40. www.powerfactory.fi 
 
 
 

http://www.powerfactory.fi/

