
HANZA inviger ny fabrik i Estland
HANZA Holding AB (publ) inviger idag sin nybyggda produktionsanläggning i Tartu,
Estland. Den nya fabriken stärker HANZAs position som en unik leverantör av regional
och komplett tillverkning och skapar ytterligare kapacitet för vidare tillväxt.

I december 2020 meddelade HANZA att företaget skulle bygga en ny produktionsanläggning
under 2021, med planerad invigning under första kvartalet 2022. Fabriken står nu färdig och
utgör en viktig del av HANZAs expansionsstrategi.

Invigningsceremonin leds av HANZAs styrelseordförande Francesco Franzé, tillsammans med
Sveriges ambassadör i Estland, H.E. Ingrid Tersman och Tartus borgmästare, Jarno Laur.

"Detta är en viktig milstolpe i HANZAs utveckling", säger Francesco Franzé, styrelseordförande
i HANZA. "En ny, modern anläggning i Estland som är skräddarsydd för komplex montering,
skapar en stark grund för fortsatt snabb tillväxt."

"Vi ser att allt fler företag drabbas av störningar i försörjningskedjan", säger Erik Stenfors, vd,
HANZA. "Vi erbjuder ett alternativ genom komplett och lokal tillverkning, som inte bara skapar
en mer pålitlig leveranskedja, utan också ökad flexibilitet och lägre kostnad."

"Genom att ha både komponenttillverkning och slutmontering på samma plats, minskar vi vårt
koldioxidavtryck", säger Emöke Sogenbits, klusterpresident, Baltikum. "För att skapa ett
optimalt tillverkningsflöde har vi byggt den nya anläggningen i direkt anslutning till vår befintliga
anläggning för plåttillverkning."

Investeringen i den nya anläggningen på 12 000 kvm uppgår till cirka 80 miljoner kronor.
Invigningen firas idag med HANZA-kollegor, kunder, leverantörer samt lokala myndigheter och
partners.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, vd, Tel: +46-709 50 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Emöke Sogenbits, klusterpresident Baltikum Tel: +372 511 2308, e-post:
emoke.sogenbits@hanza.com

 

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar
tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker
grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och
en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har
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egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och
Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

http://www.hanza.com/

