
HANZA säkrar miljonaffär för tillverkning till Picadeli
Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ) har vunnit en affär med livsmedelsföretaget Picadeli om tillverkning av
elektronik till bolagets salladsdiskar. Affären har ett årligt värde på över 12 miljoner kronor.

-Vi känner ett stort förtroende att lägga tillverkning av elektronik hos HANZA, då vi är mycket nöjda med HANZA Wermland Mechanics
kundbemötande, där vi bygger våra salladsdiskar, säger Jessica Fors, Head of Operations på Picadeli.

Picadeli är ett svenskt livsmedelsföretag, inriktat på ett självplockskoncept med sallad i lösvikt, Picadeli ingår i koncernen Greenfood.
Greenfood är en av Nordens största livsmedelskoncerner med inriktning på hälsosam, välsmakande och lättillgänglig mat. Koncernen har över
1 000 medarbetare i sju länder och omsatte 4 miljarder kronor 2017.

Den nya affären omfattar elektroniska styrsystem och kompletterar en befintlig affär som HANZA levererar från bolagets fabriker i Värmland.
Produktionen väntas starta omgående och vara i full drift under första kvartalet.

– Förvärvet av Wermland Mechanics tidigare i år har ytterligare förstärkt vårt produktionskluster i Värmland, vilket hjälpt till att skapa
förutsättningar för denna affär. Det känns fantastiskt att vi kan vara med och förbättra våra kunders tillverkningsprocess – samtidigt som vi
bidrar till deras hållbarhetsarbete, säger Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions på HANZA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, CEO, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com

Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions, Tel: 46 702 98 39 39, mail: thomas.lindstrom@hanza.com  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider,
mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i
Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco
och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00 


