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Nouryon tilläggsbeställer 
tekniklösning av HISAB, helägt 
dotterbolag till TopRight 
 
 

Teknikföretaget HISAB har fått en tilläggsbeställning på 
att leverera till Nouryns projekt för processindustrin i 
Chile. Leveransen är en del av en serie. Ordervärdet är 
830 tkr. 
 

Leveransen omfattar rostfria smidesarbeten till Nouryon och 
EKA Engineerings processindustriprojekt MAPA med slutkund 
Arauco i Chile. Beställningen är en fortsättning på tidigare 
uppdrag och totala värdet i detta projekt är nu uppe i ca 2,5 
Mkr för HISAB.  
”Erfarenhet och duktigt yrkeskunnande är helt avgörande på 
denna typ av uppdrag där också säkerhetstänkandet är högt. 
Extra spännande att vara en del i denna omfattade leverans 
till Chile.” säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 
  
Installationen sker under våren 2020 och ordervärdet för 
HISAB är 830 tkr. 
 
Arauco bygger en ny massalinje vid Arauco Bruk, 



Concepcion, Chile. Eka Engineering, en avdelning i 
AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals AB, Sverige, har 
tilldelats kontraktet att leverera en ClO2-anläggning som en 
del av massafabriken. Den nya anläggningen kommer att vara 
en anläggning i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö 
och konkurrenskraft 
 

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu  
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-
32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com  
 
Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51eller mail, 
patrick@hisab.nu  
 
TopRight Nordic 
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi 
som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att 
synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor 
till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, 
Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till 
TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt 
aktiebolag noterat på NGM börsen.   

HISAB 
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är 
en komplett leverantör av avancerade stål- och 
rörkonstruktioner. Under årtionden har bolaget utvecklat 
kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Idag 
finns kunderna inom fartygs- och byggbranschen, industri, 
infrastruktur och samhälle.  
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Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 

www.toprightnordic.com  
 
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och 
digitalt glas. 
 


