
Ahlsell investerar ytterligare 150 miljoner i det svenska centrallagret
Ahlsell, den ledande nordiska distributören av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter, investerar ytterligare 150 MSEK i det
svenska centrallagret med syftet att öka kapaciteten och automationsgraden.

Redan 2015 kommunicerade Ahlsell att en genomgripande investering om 300 MSEK skulle genomföras i centrallagret i Hallsberg för att möta ökade
volymer och öka automationsgraden. Nu utökas investeringen med 150 MSEK. Resultatet kommer att innebära en påtaglig kapacitetsökning, bättre
nyttjande av lagerytan samt ett effektivare produktionsflöde. Avtal med underleverantörer har tecknats och färdigställande är beräknat till början av 2020.

”Att skapa mervärde för våra kunder har högsta prioritet och efter flera år av stark försäljningstillväxt, både organisk och förvärvad, säkerställer
investeringen att vi även i framtiden kan erbjuda en logistik i världsklass, där vi servar våra kunder med snabba och korrekta leveranser.”, säger Johan
Nilsson, VD Ahlsell AB (publ).

Den totala pågående investeringen i centrallagret kommer därmed att uppgå till cirka 450 MSEK, av vilken fastighetsägaren kommer att finansiera cirka 200
MSEK. Av den del som Ahlsell finansierar, d.v.s. MSEK 250 har fram tills nu 15 MSEK investerats. Av den del som finansieras av fastighetsägaren har cirka
95 MSEK hittills investerats.

Inom automation har Ahlsell valt att samarbeta med leverantören KNAPP som skräddarsyr en lösning som möjliggör ökade volymer för Ahlsell, både genom
sedvanliga försäljningskanaler, men också för den snabbt växande e-handeln, som står för cirka 25% av försäljningen.

”Denna ytterligare investering är mycket spännande ur logistiksynpunkt. Vi har redan idag en stark logistiklösning med både automatisering och kunnig
logistikpersonal. Med denna investering blir vi ännu effektivare samtidigt som vi öppnar dörrarna för framtidens logistik med ytterligare ökad
automationsgrad och robotisering.”, säger Daniel Johansson, Logistikchef i Sverige.

Centrallagret i Hallsberg omfattar 235 000 kvadratmeter, av vilka 80 000 kvadratmeter är under tak. Totalt har Ahlsell cirka 750 medarbetare vid centrallagret
och sedan det första investeringsprojektet kommunicerades 2015 har hanterad försäljningsvolym ökat med mer än 40% i Hallsberg.

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri-
och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 29
miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med
cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!  
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