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FlexQube vinner första order till den kinesiska marknaden 

Ett bolag som tillverkar vindturbiner har lagt en order värd ca 650 000 SEK till en av deras fabriker i 

Kina. Ordern kommer från en existerande kund som använt vagnar från FlexQube i andra fabriker i 

Europa och Nordamerika under ett flertal år. Ordern kommer att levereras under det tredje kvartalet.  

VD Anders Fogelberg kommenterar; “Asien och särskilt Kina är ju självklart en enorm 

marknadsmöjlighet för oss och vi har tidigare sagt att när någon av våra existerande kunder vill att vi 

levererar till deras enheter även där, så ska vi stå beredda att ta tillvara på den möjligheten.  

Även om vi är tidigt i vår expansion till Asien har vi redan genomfört flera aktiviteter för att öka 

kännedomen om oss och skapa rätt förutsättningar för kunna leverera till kunder i Asien.  

Vi utvärderar även aktivt strategin för både leverantörsrelationer och inköpsmöjligheter, inte minst 

vad gäller elektronikkomponenter till eQart. Denna order kommer lägligt för oss i det fortsatta arbetet 

med att öka vår exponering i regionen.” 

Om FlexQube 

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, 

Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett 

patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både 

robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika 

automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 800 kunder i 

fler än 30 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa. 

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Exempel 

på större kunder är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda 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 Advisor. Läs mer på www.flexqube.com. 
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