Pressemelding 14.2.2017

Leinonen Gruppen fortsetter sterk vekststrategi og styrker sin posisjon ved oppkjøpet av det norske
regnskapsbyrået Resultat Compagniet AS
Oppkjøpet styrker virksomheten av Leinonen Gruppen i Norge. Med dette oppkjøpet kommer nytt
personell som gir dypere kompetanse i norske markedet. "Det er flott å få dyp, lokal kunnskap om
regnskap og forretningsmiljø lokalt", sier Petteri Leinonen, styreleder av Leinonen Gruppen.
Norge har betydelig rolle i Gruppens strategi. Det er et interessant markedsområde for selskaper i
Finland, samt selskaper i andre områder der Leinonen Gruppen opererer. Også norske bedrifter
strever for vekst i nye markeder.
Leinonen sitt datterselskap, Leinonen AS, har vært i drift i Norge siden 2013. Nyervervede Resultat
Compagniet AS vil for nå fortsette arbeidet under eksisterende navn, og de to selskapene deler de
samme lokalene. Asgeir Lund vil være Daglig Leder for begge selskapene.
Resultat Compagniet AS er et selskap som ble grunnlagt i 2004, som var eid 100% av Gunnar Steen.
Selskapet har hatt stabil og god virksomhet i Norge. I 2016 var omsetningen 6,4 millioner, og det 7
ansatte. Selskapets kundemasse er hovedsakelig norske, små og mellomstore bedrifter. Gunnar
Steen vil fortsette sitt arbeid i selskapet, i en rolle som rådgiver og resursperson.
Regnskapsbransjen generelt konsoliderer seg raskt, og blir stadig mer internasjonal. Små og
mellomstore bedrifter ekspanderer til utlandet, og vil dermed kreve kompatible og like
regnskapstjenester i alle markeder. "Vi erkjenner kulturforskjeller mellom land og kan hjelpe
bedrifter som ekspanderer sin virksomhet til utlandet. Vi kan svare på disse spørsmålene våre kunder
ikke engang vet, at de trenger å spørre. Hvert land har sine egne rutiner og vaner, og hver bedrift
trenger profesjonell støtte i sin internasjonale ekspansjon. "bemerker Petteri Leinonen.
Leinonen er finsk privat-eid regnskap og rådgivende selskap, etablert i 1989. Leinonen tilbyr pålitelig
regnskap, lønn, rådgivning, administrasjon og revisjon i 11 land: Finland, Sverige, Norge, Estland,
Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Bulgaria , Russland og Ukraina. Den dype lokale kompetansen og
personlig service, kombinert med bred internasjonal tilstedeværelse, er Leinonen styrke.
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Leinonen Gruppen er en internasjonal tjenesteleverandør innen regnskap og rådgivning. Leinonen
tilbyr regnskap, lønn, rådgivning, administrasjon og revisjon med 180 profesjonelle ansatte i 13
kontorer i 11 land: Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Bulgaria, Russland
og Ukraina.

