Sata-Seri Oy osti Rauman Offsetpaino Oy:n liiketoiminnan
Rauman Offsetpaino Oy:n liiketoiminta
siirtyy 15.4.2019 allekirjoitetulla kauppasopimuksella Sata-Seri Oy:lle. Siirron päivämäärä on 30.4.2019. Tähän päivämäärään
asti toiminta jatkuu Rauman Offsetpainon
tiloissa Hakunintie 7:ssä. Tiistaina 30.4.2019
toiminta siirtyy keskeytyksettä Sata-Serin
toimitiloihin, osoitteeseen Papinhaankatu
18 26100 Rauma.
Rauman Offsetpainon sähköpostiosoitteet,
puhelinnumerot, verkkosivut, extranet-tilausjärjestelmä, laatujärjestelmä, sähköinen
alkuperäisaineisto sekä henkilökunta siirtyvät tällöin uudelle omistajalle. Kaikki toimii
kuten ennenkin osoitteessa Papinhaankatu
18 Rauma, Sata-Seri Oy.

Kauppakirjan allekirjoittaminen 15.4.2019 (Jouni Honkanen, Riitta Porkka)

Rauman Offsetpainon toimitusjohtaja Riitta Porkka:

Sata-Seri Oy:n toimitusjohtaja Jouni Honkanen:

- Olen iloinen, että suuri unelmani toteutui. Olen koko ajan halun
nut, että paino siirtyy raumalaiselle omistajalle antamaan kasvua
sekä vahvistamaan alueen yritystä ja yrittäjyyttä. Offsetpaino ja
painon henkilökunta saavat hyvän kodin. Toivonkin, että asiak
kaamme jatkavat laadukasta yhteistyö-kumppanuutta Sata-Seri
Oy:n kanssa. Sata-Seri on jo ennestään ammattitaidostaan, luotet
tavuudestaan ja laadustaan tunnettu talo.

Tätä liiketoiminta-kauppaa on mietitty jo pidemmän aikaa.
Neuvotteluja on käyty Riitan kanssa jo useamman vuoden.
Ajankohta ei ole ollut kuitenkaan paras mahdollinen.

Taakse jää pitkä, mielenkiintoinen, paljon antanut työura. Painota
loa olen pitänyt 41 vuotta. Nyt 69-vuotiaana pääsen miettimään,
mitä isona tekisin. Sata-Serin kanssa olen sopinut, että autan heitä
missä he ikinä vaan minua tarvitsevatkaan.
Rauman Offsetpainon asiakkaita kiitän kaikista näistä upeista
yhteistyön vuosista. Kanssanne on ollut hienoa ja antoisaa tehdä
yhteistyötä. Paljon kauniita muistoja.

Tänä talvena palaset loksahtivat viimein paikoilleen. Riitta
päätti siirtyä ansaitulle eläkkeelle ja meillä oli tarve saada
lisää henkilökuntaa ja vahvuutta painotuotantoon. Samalla
pystymme tarjoamaan uusia tuotteita vanhoille sekä uusille
asiakkaillemme. Tällä liiketoimintakaupalla Sata-Seri vahvistaa
raumalaista osaamista ja palveluvarmuutta.
Riitta on tehnyt loistavaa työtä varsinaisen tuotannon ja asiakaspalvelun lisäksi suurelle yleisölle näkymättömissä toimissa.
Muun muassa arkistointi, visiot, laatujärjestelmät, työnohjaukset ovat tämän päivän kriteereissä huipputasolla. Otamme
tämän tietotaidon ilolla vastaan.
Toivotamme Offsetpainon asiakkaat tervetulleeksi uuteen
ympäristöön. Offsetpainon kaksi raudanlujaa ammattilaista,
Susanna ja Maria palvelevat teitä jatkossakin yhdessä Sata-Serin henkilökunnan kanssa.
Harvoin yrityskaupan jälkeen halataan lämpimästi. Näin oli
tällä kertaa. Kiitos Riitta.

