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WIBAX investerar mångmiljonbelopp i Finland
Wibax investerar totalt ca 50 miljoner kronor i en terminalverksamhet i Jakobstad. Som del
i denna investering förvärvar Wibax en terminal av Neste. Position och utvecklingspotential
är viktiga faktorer i förvärvet samt att den redan är klar för flertalet produkter. Genom att vi
ökar vår lagrings- och logistikkapacitet blir Wibax starkare på den intressanta finska
marknaden och kompletterar samtidigt hela koncernens behov.

Terminalen som är byggd på 60-talet är väl omhändertagen och har 10 cisterner med en
lagringskapacitet på totalt ca 46 000 m3 och lokaliserad i ett mycket strategiskt läge. Tillstånd finns
och terminalen är väl förberedd för lagring av kemikalier och bränslen. I dagsläget hanteras ca
120 000 ton genom terminalen och förhoppning finns att utöka den volymen i en nära framtid,
terminalen har en mycket stor utvecklingspotential.
Terminalområdet är stort, ca 43 000 m2, vilket ger goda möjligheter till både befintlig och ny
verksamhet. Eftersom terminalen är lättillgänglighet för både fartyg, lastbil och järnväg kan vi
erbjuda effektiva logistiklösningar med flera kombinationer där vår och våra kunders
leveranskvalitet och leveranssäkerhet ökar. Driften togs över under februari och innebär att vi
kommer att titta på rekrytering av fler medarbetare i Finland.
Terminalen med dess tillgångar passar mycket bra in i Wibax framtida satsningar då den har en
strategisk position med direkt närhet till en stor marknad med ett flertal presumtiva och befintliga
kunder. Detta är en strategiskt viktig investering för Wibax fortsatta utveckling i Finland och bidrar
samtidigt till hela koncernens tillväxtstrategi.

-

Med denna strategiska investering stärker vi vår position i
Finland och ökar möjligheten att nå våra mål, säger Jonas
Wiklund, CEO Wibax Group

Fakta om WIBAX
Wibax säljer, köper in, processar och distribuerar kemiska produkter till basindustrin i Europa. Verksamheten består av
försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska
produkter i bulk. Vi är också problemlösare som utvecklar nya produkter och applikationer i nära samarbete med kund – och
alltid med hållbarhet i fokus.
I Piteå ligger WIBAX huvudkontor och produktion. Runt om i Sverige samt i Finland, Norge och Danmark finns terminaler och
kontor strategiskt placerade. För närvarande arbetar ca 160 personer inom Wibax och 2015 omsatte koncernen drygt 700
miljoner kronor. Följande bolag ingår i koncernen: WIBAX AB, WIBAX Logistics, WIBAX Industrial, WIBAX Biofuels, WIBAX
Performance Chemicals, WIBAX Oy, WIBAX AS och WIBAX APS.
-

Total volym hanterade kemikalier > 1 000 000 ton per år

-

Total lagringskapacitet > 300 000 m3

-

Antal tankbilar > 40

-

Antal anställda > 160

-

ISO certifierade för både kvalitet och miljö

För mer information, besök företagets webbplats på www.wibax.se
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Magnus Sundström, Managing Director Wibax Logistics, mobil: +46 70 577 82 99
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