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Dotterbolag i Sverige har erhållit 
tilldelningsbeslut av Sinfra

Saxlund Sweden AB har erhållit tilldelningsbeslut från Sinfra för ramavtal 
Rökgasreningssystem med tillhörande produkter och tjänster. Saxlund är en av fyra 
leverantörer som erhållit tilldelning. Upphandlingen inom ramavtalet har en maximal 
omfattning under avtalstiden, på 2 år, på 400 000 000 SEK. Ingen volym garanteras under 
avtalsperioden.

Sinfra är en inköpscentral. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom att för medlemmarnas räkning utifrån ett hållbarhetsperspektiv upphandla 
teknisk utrustning och tjänster inom försörjningssektorn; verka för förbättrad produktkvalitet och 
ökad standardisering av produkter samt bedriva annan till detta anknuten verksamhet. Sinfra har 
för närvarande 435 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige. Sinfra fungerar som 
ombud för sina upphandlande enheter, d.v.s. medlemsföretag runt om i Sverige, men kan även 
fungera som egen grossist. Mer information om Sinfra, se www.sinfra.se

- Saxlund har erhållit tilldelningsbeslut för ramavtal från Svensk inköpsförening för infrastruktur 
gällande rökgasrening. Detta är en viktig milstolpe för våra nya produkter för rökgasrening och helt 
i linje med vår vision om att vara en ledande aktör i att bygga ett hållbart och energieffektivt 
samhälle. Det här är andra ramavtalet via Sinfra som vi tecknar. Det visar att vi är en pålitlig partner 
och vi ser det här som ett kvitto på att Saxlund levererar hållbara kvalitetsanläggningar till våra 
kunder, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB.

Frågor besvaras av:

Stefan Wallerman, VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. 
Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Saxlund Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-12-12 12:30 CET.
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