
FlexQube tecknar ramavtal med Hutchinson Antivibration
Systems, Inc. värt 4 MSEK
FlexQube Inc. har tecknat ett ramavtal för leverans av materialhanteringsvagnar till Huthinson Antivbration Systems, Inc. 

Vagnarna kommer att levereras till två fabriker i Michigan, USA. Den första leveransen vagnar har ett värde av 1,1 miljoner kronor och kommer
att levereras under det fjärde kvartalet 2019. Resterande antal vagnar inom avtalet förväntas levereras kontinuerligt under 2020.

“Hutchinson är en existerande kund till FlexQube och vi har hittills levererat vårt vagnskoncept till sex fabriker i Spanien, Mexiko och USA. Vi
är glada att Hutchinson valt FlexQube till leverantör av vagnar till deras fabrikstransformationer i Michigan med målet att kunna reducera
gaffeltruckstrafik och förbättra säkerhet och höja effektiviteten, kommenterar Anders Fogelberg, VD på FlexQube AB (publ).

Om Hutchinson SA

Hutchinson Gruppen är en tillverkare med huvudkontor i Paris, Frankrike. Det är ett dotterbolag till Total SA. Hutchinson grundades 1853 av
Hiram Hutchinson även om det inte startade tillverkning av cykeldäck förrän 1890 då det i dess tidiga år arbetade främst med skotillverkning
under namnet Compagnie du Caoutchouc Souple. Företagsgruppen har fler än 38 000 anställda på 96 platser i 23 länder. Hutchinson
erbjuder också produkter för rymd-, tåg-, bygg- och försvarsindustrin.

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage.
Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017
listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina
kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på
www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 07:00 CET.


