
Gunnebo har siktet inställt på en växande tunnelbanemarknad i
Indien
Gunnebo levererar hundratals biljettslussar till Indiens snabbt växande kollektivtrafiksystem.

I Indien finns det just nu planer för nybyggnation av 600 km tunnelbanenätverk. Landet följer Kinas spektakulära utbyggnad av kollektivtrafiken
de senaste åren - bara i Shanghai finns det idag över 600 km tunnelbanespår.

Under det senaste decenniet har mer än 13 städer i Indien tagit beslut på att bygga tunnelbana, och många fler städer har sökt tillstånd från
staten. En utbyggnad av kollektivtrafiken är en modern lösning på en många gånger ohållbar trafiksituation med tillhörande miljöproblem.

"Vi ser stora möjligheter för våra biljettslussar som är speciellt utvecklade för tunnelbanenätverk under de närmaste åren", säger Robert
Hermans, Senior Vice President Business Unit Entrance Control.

"Vi är bra positionerade i Indien med en lokalt utvecklad produkt och goda relationer med de myndigheter som är med och fattar beslut kring
byggen av tunnelbanor i olika städer – de viktigaste beslutsfattarna i sammanhanget. Därutöver har vi en traditionellt god relation med
bankerna i landet. Sammantaget ger detta oss en plattform att växa affären med tunnelbanor från."

Biljettslussarna monteras vid koncernens tillverkningsenhet i Halol, Gujurat, med byggsatser från Gunnebos tillverkningsenhet i Kina. I och
med att slussarna sätts samman lokalt uppfyller produktionen regeringens "Make in India" -policy, där minst 50% av tillverkningen skall ske
lokalt.
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För mer information, vänligen kontakta:

Robert Hermans, SVP Business Unit Entrance Control, tel +44 7919 217 710, eller
Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications Gunnebo AB, 
tel. 0708-28 33 39

www.gunnebogroup.com

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga
och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar.samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsenheter: Safe Storage (35 procent av
Koncernens försäljning), Cash Management (22 procent av Koncernens försäljning) Entrance Control (20 procent av Koncernens försäljning), och Integrated
Security (23 procent av Koncernens försäljning). Under 2017 hade kvarvarande verksamhet en omsättning om 4 900 Mkr och 4 400 anställda i 25 länder i
Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Den avyttrade verksamheten omsatte 1 130 Mkr och hade 930 anställda i tre länder.  

Gunnebos aktie (GUNN) handlas på Mid Cap-listan (Industrials) på NASDAQ Stockholm.


