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Tiedote, julkaisuvapaa 17.09.2018

POK Group perustaa uuden liiketoiminta-alueen ja 
nimittää Mikko Räbinän liiketoimintajohtajaksi 

POK Group Oy perustaa Energia -liiketoiminta-alueen joka tarjoaa ratkaisuja 
verkkoyhtiöiden ja verkostourakoitsijoiden sekä kiinteistöjen ja teollisuuden tarpeisiin. 
Samalla käynnistetään palvelu- ja huoltoliiketoiminnan kehittäminen. Palveluiden sisältöä 
tullaan kehittämään  yhdessä asiakkaiden kanssa.

“Jatkaaksemme kasvustrategiamme toteuttamista, perustamme uuden Energia -
liiketoiminta-alueen. Tavoitteena on kasvattaa uutta liiketoiminta-aluetta ja tukea 
sillä myös yrityksen kansainvälistä kasvua luoden samalla synergiaa yhtiön muiden 
liiketoimintojen kanssa. Samalla lähdemme käynnistämään myös huolto- ja 
palveluliiketoimintaamme parantaaksemme palveluamme kaikilla meidän 
liiketoiminta-aluillamme.

Mikon vankka osaaminen urakointisektorista sekä palveluliiketoiminnan 
johtamisesta ja kehittämisestä luovat erittäin hyvän pohjan uusien liiketoimintojen 
käynnistämiselle sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. On hienoa 
saada Mikko mukaan merkittävään rooliin”, POK Group Oy:n toimitusjohtaja Teemu
Vepsäläinen kertoo.

Mikko Räbinä aloitti liiketoimintajohtajana 1.8.2018. Mikon vastuualueelle kuuluu Energia -
liiketoiminnan sekä Palvelu- ja huoltoliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen. 

“POK:lla on pitkä kokemus sähkönjakelujärjestelmien valmistajana ja yritys on 
pystynyt kasvamaan kannattavasti myös haasteellisina aikoina. Yritystä on johdettu
erinomaisesti ja toiminta sekä talous on ollut jatkuvasti kunnossa. 

POK:n osaava henkilöstö, palvelukeskeinen yrityskulttuuri ja korkea työmoraali 
ovat selkeä kilpailuetu myös uusilla toimialueilla. Olen vakuuttunut, että yhdessä 
saamme paljon aikaan ja viemme POK -palvelut uudelle tasolla”, 
liiketoimintajohtaja Mikko Räbinä kertoo.

Mikko raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Teemu Vepsäläiselle ja kuuluu yhtiön 
johtoryhmään.

Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Liiketoimintajohtaja
Teemu Vepsäläinen Mikko Räbinä
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