
AQ Group firar invigningen av Wiring Systems fabrik i Łódź, Polen 

AQ Group inviger idag vår nya fabrik för kablage i Łódź, Polen tillsammans med kunder, leverantörer och partner. 

Detta är en mycket spännande dag för oss och en viktig pusselbit i vår tillväxtstrategi. I och med denna investering så ökar vi möjligheten
att att erbjuda ännu mer konkurrenskraftiga produktertill våra kunder.

Den nya anläggningen på 12 300 kvadratmeter möjliggör bättre flöden och arbetsorganisation. Den har plats för mer automation
och förbättrar miljön och komforten för våra anställda. Dessutom har vi möjlighet att utöka med ytterligare 5000 kvadratmeter i framtiden.

Tack vare ett fint samarbete med kunder, leverantörer och partner har vi uppnått en enastående tillväxt under åren inom BA Wiring
Systems i Lodz.  Vi är stolta över att vi sedan 1996 har ökat antalet anställda i Łódź från 130 personer till nästan 1000 anställda idag i den
nya fabriken. 

Invigningen av den nya fabriken är en milstolpe i utvecklingen av AQ Group i Polen. Med fokus på nya teknologier och utökad
produktionskapacitet kommer vi nu öka vår satsning på att utveckla affären med både existerande och nya kunder.  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Paulina Duszel, Marknadschef, +48 607 601 433

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar
efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2018 ca 6 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen,
Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada och USA.

År 2018 hade AQ en omsättning på ca 4,7 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se


