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Scanfil on allekirjoittanut toimitusjohtajasopimuksen Christophe Sut’in kanssa
 

Scanfil on tänään allekirjoittanut sopimuksen Christophe Sut’in kanssa, joka aloittaa Scanfilin uutena toimitusjohtajana

viimeistään 1.9.2023. Siihen asti toimitusjohtajana jatkaa yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Tämän jälkeen

Petteri Jokitalo jatkaa hallituksen neuvonantajana vuoden 2023 loppuun saakka. 
 

Christophe Sut toimii Sandvik-konsernissa Manufacturing Solutions –segmentin liiketoimintajohtajana. Hänellä on laaja, yli

12 vuoden kokemus, B2B-liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista.
 

“Minulla on kunnia tulla nimitetyksi Scanfilin uudeksi toimitusjohtajaksi. Se on yksi Euroopan johtavista

sopimusvalmistajista”, sanoo Christophe Sut. “Yhtiö on taloudellisesti vahva ja nopeasti kasvava. Se on asiakkaidensa ja

tavarantoimittajiensa keskuudessa tunnustettu liikekumppani ja työntekijöidensä keskuudessa arvostettu työnantaja”. 
 

“Haluan hallituksen puolesta toivottaa Christophen tervetulleeksi yhtiöön”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen.

”Olemme iloisia saadessamme Christophen mukaan, ja johtamaan Scanfilin kansainvälisen kasvun ja kannattavuuden

seuraavaan vaiheeseen”.
 

Liitteenä Christophe Sut’in ansioluettelo ja kuva.
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Lisätietoja: 
 

Harri Takanen, hallituksen puheenjohtaja 
 

puh. 040 555 3500 
 

Pasi Hiedanpää, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja 
 

Tel. +358 50 378 2228
 

pasi.hiedanpaa@scanfil.com 

Scanfil lyhyesti
 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden

kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu

tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu

tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja

luotettavuudelle.
 

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit,

taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan

ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-,

tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin

tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 9 tuotantoyksikköä. www.scanfil.com
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