
Hindustan Zinc Limited ja Normet allekirjoittivat kattavan
nelivuotisen  palvelusopimuksen 
Udaipur, Rajasthan, Intia – 17 joulukuuta, 2018 – Normet ja Hindustan Zinc Ltd allekirjoittivat 11.12.2018 kattavan nelivuotisen Cost Per
Hour (CPH) –palvelusopimuksen. 

Sopimus kattaa kaikki Hindustan Zinc Ltd:n kaivoksilla Rajahstanissa Intiassa olevat Normet–laitteet ja sen kokonaisarvo tullee nousemaan 60
miljoonaan Euroon sopimuskauden aikana. Sopimukseen sisältyy sekä huolto- että operatiivisen toiminnan kehittämistä: Normetin SmartCare
–ohjausjärjestelmä nostaa huoltotoiminnan ohjauksen ja kehittämisen uudelle tasolle. Lisäksi Normet on rakentanut uuden palvelukeskuksen
Jaipuriin. Näin kaikki palvelut ovat saatavissa lähellä asiakasta. Hindustan Zinc Ltd ja Normet kehittävät yhdessä myös innovatiivisia
huoltopalveluja ja koulutusta.

”Sopimuksen allekirjoittaminen osoittaa Hindustan Zincin ja Normetin yhteistyön vahvuutta. Olemme yhdessä nostaneet yhteistyömme uudelle
liiketoimintalähtöiselle tasolle. Olemme ylpeitä voidessamme olla mukana kehittämässä Hindustan Zincin maanalaista kaivostoimintaa kohti
entistä parempaa turvallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta,” sanoo Normetin toimitusjohtaja Robin Lindahl.

”Normetin osaaminen ja sitoutuminen yhteiseen maanalaisen kaivostoiminnan kehittämiseen on korkealla tasolla. Sen lisäksi, että allekirjoitettu
sopimus parantaa Hindustan Zincin toimintojen suorituskykyä ja käyttöastetta, se myös auttaa turvallisuuden nostamisessa uudelle tasolle.
Normetilla ja Hindustan Zincillä tulee olemaan hieno ja mielenkiintoinen tulevaisuus Intian kaivosteollisuuden kehittämisessä entistä
korkeammalla tasolle”, sanoo Hindustan Zincin toimitusjohtaja Sunil Duggal.
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Normet on kasvava ja innovatiivinen suomalainen teknologiayritys. Kehitämme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa
tunnelinrakennusprosesseja paremman turvallisuuden, tuottavuuden ja kannattavuuden saavuttamiseksi.

Tekniset kokonaisratkaisumme pienentävät kustannuksia ja lyhentävät prosessien kiertoaikoja. Kehityksen perustana on ihmisten
hyvinvoinnin parantaminen ja ympäristön huomioiminen.

Normetilla on laaja tarjoama maanalaiseen rakentamiseen ja kaivostoimintaan: laitteita ja ajoneuvoja, rakennus-kemikaaleja,
kalliolujitustuotteita sekä tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä palveluja. Tällä hetkellä Normet työllistää yli 1200 alansa ammattilaista. Vuonna
2017 Normetin liikevaihto oli yli 250 miljoonaa euroa. Normet toimii maailmanlaajuisesti ja sillä on yli 50 myynti- ja palvelupistettä 30 maassa.
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.normet.com



 

Hindustan Zinc (NSE & BSE: HINDZINC) on yksi maailman suurimmista sinkin ja lyijyn tuottajista 1 miljoonan tonnin vuosittaisella tuotannolla.
Se on myös johtava hopean tuottaja. Yhtiön pääkonttori on Udaipurissa, Rajahstanissa Intiassa. Hindustan Zincillä on Rajahstanin
osavaltiossa   sinkki-lyijy kaivokset Rampura Aquchassa, Sindesar Khurdissa, Rajpura Daribassa, Zavarissa ja Kayadissa sekä sulatot
Chaderiyassa, Daribassa ja Debarissa. Lisäksi sillä on lopputuotetuotantoa Uttarakhandin osavaltiossa. Hindustan Zinkin malmivarannot ovat
maailmanluokkaa 25 vuoden kaivostuotannolle.

Yhtiön oma energian tuotanto kattaa energian tarpeen: 474 MW tuotetaan hiilivoimaloissa. Lisäksi yhtiö tuottaa ympäristöystävällisesti 324
MW, josta 274 MW tuulivoimalla, 16 MW aurinkoenergialla sekä 35 MW hukkalämmön käytöllä. Yhtiöllä on palveluksessaan 17 600 henkeä
mukaan lukien urakoitsijat. Hindustan Zinc on BSE:ssä (Bombay Stock Exchange) ja NSE:ssä (National Stock Exchange of India) listatun
Vedanta Limitedin tytäryhtiö. Vedanta Limited kuuluu Vedanta Resources plc:hen, joka on maailmanlaajuisesti toimiva monialainen raaka-
aineyhtiö.        


