
Uniflex tecknar Master Vendoravtal avseende bemanningstjänster
med E.ON
Uniflex Bemanning har tecknat ett Master Vendoravtal med E.ON för bemanningstjänster. Avtalet gäller i hela Sverige och sträcker sig över tre
år, med option på förlängning på 1 år. Uniflex avser att använda Poolia som underleverantör inom ekonomi- och specialisttjänster.

- ”Vi är oerhört stolta över att få bli leverantör till E.ON och ser fram emot vårt samarbete”, säger Richard Krull, Senior Key Account Manager
på Uniflex Bemanning & Rekrytering.

- ”Vi ser fram emot att samarbeta med Uniflex Bemanning. De har visat stor förståelse för våra behov och blir en viktig partner till oss” säger
Håkan Arnold, Senior Category Manager på E.ON

I avtalet garanteras inget ordervärde men Uniflex bedömer potentialen till 70 MSEK årligen där hälften kommer att levereras av Uniflex och
hälften av Poolia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 klockan 16.00 (CET):

Jan Bengtsson, VD Uniflex Bemanning, 073-600 6810

För mer information, kontakta: 

Richard Krull, Senior Key Account Manager på Uniflex Bemanning & Rekrytering, 
076 – 525 42 69

Håkan Arnold Senior Category Manager E.ON

070 – 525 92 79

E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag. E.ONs 40 000 medarbetare i över 13 länder arbetar dagligen för utvecklingen av tekniska
innovationer och användarvänliga kundlösningar för den nya energivärlden. E.ON är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar
på framtidens energilösningar genom sina tre affärsområden för smarta nät, förnybar energi och kundlösningar. Läs mer på www.eon.se 

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena
industri, lager, bygg, el, kundservice, försäljning och administration. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns i
Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och
Akademikerförbundet. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.


