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Boozt AB:s nya hanteringscenter vann priset för ”Årets 
Logistiketablering 2017” i Sverige 
 
Boozt har tilldelats priset ”Årets Logistiketablering 2017” i Sverige för sitt automatiserade 

hanteringscenter med placering i Ängelholm. Priset delades ut av tidningen Intelligent Logistik. 

 

I sin beslutsprocess fokuserade juryn, som bestod av flera branschprofiler och representanter från 

tidningen Intelligent Logistik, bland annat på innovation, val av logistikläge, hållbar infrastruktur, 

flexibilitet, godsflöden, design och arkitektur, energianvändning, arbetsmiljö, automations- och 

hanteringslösningar, samt smarta logistiklösningar både på och utanför hanteringscentret.  

 

Juryns motivation för priset var: ”Boozt och E-city Engelholm är en etablering som sticker ut med sitt 

nytänkande och är unik i sin förmåga att skapa flexibilitet som passar både stora och små e-handlare. 

Fastigheterna har ett tydligt miljötänk med hög energieffektivitet och etableringen möjliggör ökad 

automationsgrad i en bransch som annars haft svårt att hitta finansieringsmodeller för att göra större 

investeringar i effektivare logistik. Hela etableringen känns nyskapande och framåtblickande –  hela 

vägen från koncept till brukare”. 

 

”Det var väldigt givande att ta emot detta pris som ett bevis på det omfattande arbete vi lägger ned på 

våra logistiklösningar och på vårt CSR-engagemang”, säger Hermann Haraldsson, VD och koncernchef 

för Boozt. ”När vi bestämde oss för att flytta till ett nytt hanteringscenter var det en självklarhet för oss 

att säkerställa att vi skulle ligga i framkant vad gäller logistik- och lagerhantering. Med vårt nya 

automatiserade hanteringscenter kan vi förkorta tiden från beställning till färdigpackad order ytterligare 

och därmed ge en ännu större andel av våra kunder en möjlighet att få sina varor nästa dag. Att vi 

därutöver lyckades med att flytta cirka 2 miljoner varor under mars månad, från vårt gamla lager till det 

nya hanteringscentret, utan några större problem, visar att vår infrastruktur är ganska effektiv,” avslutar 

Hermann Haraldsson. 
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För mer information, vänligen kontakta: 

 

Boozt AB (publ) 

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com  

Johan Holmqvist / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +46 708 37 66 77 / E-mail: jnh@boozt.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017, kl. 09.30 

CET. 
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