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Alimak Group har tecknat ordrar inom Construction och 
Rental med byggbolaget Lendlease till ett värde av cirka 53 
MSEK i Sydney, Australien. 

  
Alimak Group, marknadsledande inom vertikala transportlösningar, har träffat avtal gällande 
utrustning och tillhörande service till Crown Towers i Sydney, Australien. 
 
Ordern omfattar högeffektiva bygghissar och tillhörande service för transportlösningarna under 
byggprojektet. Projektet väntas pågå fram till 2020, majoriteten av produkterna beräknas levereras 
under 2017 och 2018. Alimak har varit involverade i tidigare projekt med Lendlease och är mycket 
nöjda över ett fortsatt förtroende från bolaget som nu bygger Sydneys första 6-stjärniga lyxresort. 
The Crown Sydney Hotel Resort kommer att ha 350 rum och sviter, pool och spa-faciliteter 
tillsammans med ett flertal restauranger, barer och affärer. 
 
”Alimak Group har arbetat nära Lendlease i ett flertal projekt de senaste åren och försett dem med 
säkra, tillförlitliga och effektiva transportlösningar som möter bolagets krav avseende miljö, hälsa och 
säkerhet. Vi är stolta över att få utvidga vårt samarbete med Lendlease i detta spännande projekt 
som kommer att ytterligare utveckla Barangaroo-området i Sydney hamn.”, säger Tormod 
Gunleiksrud, VD, Alimak Group. 
 
 

För mer information, kontakta: 
Per Ekstedt, CFO, Telefon +46 8 402 14 57 
Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Telefon: +46 8 402 14 40 

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 1 juli 2017 kl.13:00 CET. 

 
 
Om Alimak Group 
Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. 
Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för 
kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under 
varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 66 000 hissar, plattformar, servicehissar och 
BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 
produktionsanläggningar i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com 

 

http://www.alimakgroup.com/

