Hyvä asiakkaamme,

TOOLS Finland Oy hankki 100 % osakkeista Imatran Pultti Oy:ssä sisältäen sen tytäryhtiön Beranger
Oy:n huhtikuun 2021 lopussa. Yritysosto vahvisti entisestään TOOLSin asemaa johtavana
toimittajana suomalaiselle teollisuudelle. Osana yrityskauppaa Beranger Oy:n liiketoiminta siirtyi
TOOLS Finland Oy:lle 1.7.2021 toteutetulla liiketoimintakaupalla. Berangerin myymälä ja muut
toiminnot muuttivat samassa yhteydessä TOOLSin tiloihin Valvatinkatu 4:ään, jossa ne toimivat
TOOLS Imatran nimellä.
Yrityskaupan seuraavana vaiheena Imatran Pultti Oy fuusioituu TOOLS Finland Oy:öön 1.5.2022.
Jatkamme asiakkaidemme palvelua samoissa tutuissa toimipisteissä Sukkulakadulla sekä
Valvatinkadulla, mutta jatkossa Imatran Pultin uusi nimi on TOOLS Imatra Mansikkala. Kaikki
asiakas- ja toimittajasopimukset siirtyvät nykyisillä ehdoilla TOOLS Finland Oy:lle ja kaikki
liiketoiminta tapahtuu jatkossa TOOLS Finland Oy:n y-tunnuksella 2446396-6. Pyydämme
huomioimaan, että samalla pankkiyhteys muuttuu ja 1.5.2022 jälkeen lähetetyille laskuille tulee
käyttöön TOOLS Finland Oy:n pankkitili, joka on Handelsbanken FI30 3131 1002 1566 55.
Koko Imatran Pultin henkilöstö jatkaa nykyisissä tehtävissään ja siirtyy TOOLSin palvelukseen
vanhoina työntekijöinä. Puhelinnumeromme säilyvät ennallaan, mutta yleinen sähköpostimme on
jatkossa muotoa myynti.mansikkala@tools.fi ja henkilökohtaiset sähköpostimme ovat
etunimi.sukunimi@tools.fi.
Imatran molempien myymälöiden osaamista, tietotaitoa ja kokemusta sekä tuotevalikoimaa tullaan
hyödyntämään asiakaskuntamme entistä parempaan palveluun Imatran alueella. Tuotevalikoimamme keskiössä ovat edelleen teollisuuskomponentit ja -tarvikkeet, työkalut sekä
työturvallisuustuotteet, työvaatteet ja henkilösuojaimet. Tarjoamme asiakkaillemme kattavan
tuotetarjooman lisäksi erilaisia tuotehankintaa ja -hallintaa helpottavia ratkaisuja tuotevalikoiman,
logistiikan ja tuotehallinnan osa-alueilla sekä tuemme asiakkaidemme tuoteosaamisen kehittämistä.
Samalla päivämäärällä otamme käyttöön myös TOOLS Finland Oy:n yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän. Yhdistymisen ja järjestelmäkehityksen päämääränä on varmistaa ja edelleen kehittää
kykyämme tukea teitä kustannustehokkaassa tuotteiden hankinnassa. Olemme valmistautuneet
käyttöönottoon parhaalla mahdollisella tarkkuudella ja huolellisuudella, eikä viitteitä siihen
liittyvistä ongelmista ole havaittavissa. Sekä varastomme että myymälämme palvelevat normaalisti
myös käyttöönottoviikolla. Pahoittelemme mahdollisia uudelleenjärjestelymme teille aiheuttamia
tilapäisiä häiriötilanteita ja lisätöitä.
Ystävällisin terveisin,
Håkan Wanselius
VT Maajohtaja
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Esko Ollonen
Myymäläpäällikkö
TOOLS Imatra Mansikkala

Toimimme Suomessa kahden vahvan konseptin alla: TOOLS, joka on Pohjoismaiden johtava
teollisuuskomponenttien ja -tarvikkeiden toimittaja sekä Grolls, joka tunnetaan laadukkaasta ja
laajasta valikoimasta työvaatteita ja henkilösuojaimia. Missionamme on saada työ sujumaan,
haluamme tehdä asiakkaidemme toiminnasta helpompaa, turvallisempaa ja kannattavampaa.
Olemme osa pohjoismaista ALLiGO konsernia, jolla on työntekijöitä n. 2300, joista 320 henkilöä
Suomessa. Tällä hetkellä TOOLS ja Grolls myymälöitä Suomessa on yhteensä 35.
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