
Alimak levererar bygghissar till Indien

Alimak Group (Nasdaq: ALIG), verksamt inom vertikala transportlösningar, har tagit nya ordrar gällande leverans av bygghissar till kunder i
Indien under första och andra kvartalet 2016. Det totala ordervärdet uppgår till 21 MSEK.

De nya beställningarna av premium- och standardhissar kommer att levereras till byggföretag i Indien.

”Vi är glada över att se ett fortsatt stort intresse för Alimaks vertikala transportlösningar i Indien, en tillväxtmarknad med hög aktivitetsnivå inom
byggsektorn. De höghastighetshissar som vi tillverkar och levererar kommer att användas vid byggnation av kontorsfastigheter i ett flertal tillväxtregioner i
Indien. Våra kunder kräver pålitlig, säker och effektiv vertikal access. Med vår breda produktportfölj, med både premium- och standardhissar, kan vi
erbjuda rätt lösning med olika prestanda och prisnivåer anpassade för våra kunders olika behov”, säger Fredrik Betts, Affärsområdeschef för Construction
Equipment.

Många av Alimaks bygghissar är baserade på modulära koncept, vilket gör dem flexibla gällande både storlek och kapacitet för användning inom ett antal
olika branscher och tillämpningsområden, däribland nybyggnation samt renovering av höghus, broar, skorstenar och fasader. Den modulära designen gör
också att såväl monteringstid som underhållskostnader reduceras.

För mer information, kontakta:

Stefan Rinaldo, CFO, Alimak Group, Tel: +46 8 402 1447

John Womack, IR-chef, Alimak Group, Tel: +46 70 678 2499

Om Alimak

Alimak är en ledande global industrikoncern inom design, utveckling, tillverkning, distribution och underhåll av vertikala transportlösningar baserade på
kuggstångsdrift och linhiss-teknologi. Bolaget tillhandahåller högkvalitativa hissar och plattformar, framförallt inom industri- och byggsektorn. Alimak har en
global försäljnings-, service- och distributionsplattform i över 60 länder och starka marknadspositioner. Bolaget har en väletablerad och stabil eftermarknads-
verksamhet och dess stora globala installerade bas på över 21 000 enheter ger Alimak unik förståelse för kundernas behov. Alimak grundades 1948, har sitt
huvudkontor i Stockholm och sysselsätter över 1 100 personer över hela världen. Bolaget omsatte 1,8 miljarder kronor under 2014 och är noterat på Nasdaq
Stockholm.


