
PRESS RELEASE 

2e juni 2014 

 

FlexLink är en global leverantör av produkter och lösningar för automatiserade produktionsflöden – som ökar 
effektiviteten i produktionssystem. FlexLink har lokala enheter i 30 länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret 
ligger i Göteborg. Under 2013 var antalet anställda 840 och omsättningen 1 664 Mkr.  

FlexLink ingår i Coesia, en innovationsdriven koncern som består av 14 företag specialiserade inom tillverkning av 
automatiserade maskiner samt tillhörande produkter och tjänster. Under 2013 omsatte Coesia 1 370 M€ (prognos, 
pro-forma) och hade 5 800 medarbetare. 
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FlexLink öppnar i Sydafrika 

För att stödja den växande industrin i Sydafrika och länderna söder 
om Sahara öppnar FlexLink en säljenhet i Johannesburg den 
andre juni. 

 

Produktionen på den afrikanska kontinenten växer starkt och för att stödja regional 
industri och globala aktörer öppnar FlexLink en säljenhet i Johannesburg. Den nya 
enheten slår upp portarna den andre juni.   

“Förutom att stödja sydafrikansk industri kommer vår nya enhet även att fungera som 
en knutpunkt för industrin i länderna söder om Sahara där tillväxten inom industrin är 
särskilt stark. Detta omfattar länder som Kenya, Tanzania och Nigeria” – 
kommenterar Serge Abou-Jaoudé, ansvarig för försäljningen inom FlexLink Europe 
West, Middle East & Africa.  

Förutom försäljning och konstruktion av nya anläggningar är eftermarknadsstödet 
vara en viktig del av verksamheten eftersom det sedan tidigare finns ett större antal 
installationer från FlexLink i Sydafrika. Till stöd byggs ett antal knutpunkter upp för 
service och underhåll upp i de större industriella regionerna.  

Hittills har FlexLink representerats i Sydafrika genom partners och samarbetet 
kommer att fortsätta som tidigare, på samma sätt som i övriga länder där FlexLink 
har egen verksamhet och partners, sida vid sida. Idag har FlexLink egna enheter i 30 
länder och partners i totalt 60.  
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