Pressmeddelande
Stockholm den 21 augusti 2017
Ferronordic utses till distributör av Mecalac grävlastare
Ferronordic Machines har ingått ett avtal med Mecalac Construction Equipment UK Ltd (tidigare Terex GB)
för att bli den internationella maskintillverkarens officiella distributör för grävlastare i Ryssland.
Mecalac är baserat i Frankrike och är en internationell tillverkare av anläggningsmaskiner. I slutet av 2016
förvärvade Mecalac Terex-koncernens verksamhet avseende grävlastare, baserad i Coventry,
Storbritannien. Mecalac genomgår nu en process för att byta ut varumärket Terex till Mecalac. Ferronordic
kommer lansera produkterna under varumärket Mecalac från början.
Ferronordic kommer påbörja försäljningen av Mecalacs grävlastare under fjärde kvartalet 2017.
Lars Corneliusson, VD och koncernchef för Ferronordic, kommenterar utnämningen: “Sedan beskedet att
tillverkningen av Volvo-grävlastare skulle upphöra har vi utvärderat alternativa leverantörer av grävlastare.
Mecalac erbjuder det absolut bästa alternativet med produkter som är lika kvalitativa och konkurrenskraftiga
som de vi erbjudit tidigare. Framöver kommer vi även kunna erbjuda grävlastare med fram- och bakhjul av
samma storlek, vilket ger oss tillgång till en dubbelt så stor marknad som tidigare. Jag är mycket nöjd över
att vi lyckats få till detta samarbete med Mecalac.”
Gregg Horne, verkställande direktör för Mecalac Construction Equipment UK Ltd, sade angående
utnämningen: “När den globala byggmarknaden nu är redo att växa ytterligare är det avgörande för oss att
stärka vår täckning på strategiska marknader. Ferronordic har en stark nationell kundbas och ett erkänt gott
rykte, och vi ser fram emot att arbeta nära tillsammans för att driva denna tillväxt”.
-------------------Om Ferronordic
Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget
är även officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts
till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, och Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet
2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med
cirka 75 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och
försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i Ferronordic Machines AB är noterade på Nasdaq First
North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.
www.ferronordic.com
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post:
anders.blomqvist@ferronordic.com.
Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2017, kl. 14.00.
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