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Brand i Gränges valsverk i Konin
Den 13 maj inträffade en brand i det nybyggda kallvalsverket som nu är under inkörning i Gränges
produktionsanläggning i Konin i Polen. Ingen människa skadades men branden resulterade i skador på
produktionsutrustningen. Utsikterna för andra kvartalet är oförändrade.
Eftersom den skadade utrustningen ännu inte tagits i bruk, påverkas inte den befintliga produktionskapaciteten och de
kortsiktiga utsikterna för anläggningen i Konin. Följaktligen kan nuvarande produktionsnivå i Konin upprätthållas. Dock
kommer den produktionsökning som ursprungligen planerades att startas under andra halvåret 2022, att fördröjas till
2023. Händelsen täcks av försäkring. Mer precisa utsikter kommer att ges i samband med delårsrapporten för det andra
kvartalet.
Gränges utsikter för det andra kvartalet är fortsatt oförändrade i relation till den information som gavs i delårsrapporten
för det första kvartalet. Försäljningsvolymen under det andra kvartalet förväntas vara lägre än under det andra kvartalet
2021. Även om marknadens efterfrågan förväntas stödja en försäljningsvolym motsvarande den i andra kvartalet 2021, så
förväntas försäljningsvolymen i Asien påverkas negativt av den Covid-19-relaterade nedstängningen i Shanghai.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oskar Hellström, CFO och vice VD
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00
Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter
och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och
prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har
ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda
nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och
Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 570 kton. Gränges har 2 600 medarbetare och aktien är noterad
på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.
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