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Cargotecin Intian insinööritoiminnot siirtyy Citecille
Citec ja Cargotec ovat tehneet pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen, minkä mukaan Cargotecin Intian Punessa oleva
teknisen suunnittelun keskus siirtyy Citecille. Sopimus sisältää Cargotecin nykyisen liiketoiminnan ja 110 työntekijän
siirtymisen Citecille. Cargotecin insinööripalvelujen keskus tarjoaa teknistä suunnittelua lastin‐ ja
kuormankäsittelyalan teollisuudelle ympäri maailmaa. Insinööripalvelujen keskus sijaitsee Punessa, Intiassa. Citecille
sopimus merkitsee nopeaa kasvua Intiassa, ja vahvistaa yhtiön teknisen suunnittelun osaamista
tuotantoteollisuudessa.
”Cargotec on etsinyt sopivaa kumppania Intiassa. Citecin osaaminen ja kokemus toimia globaaleissa insinööriprojekteissa
myös Intiasta käsin teki päätöksestä yksinkertaisen. Tämä kumppanuus tuo sekä tehokkuutta että joustavuutta
Cargotecille ja voimme samalla tarjota hyviä uramahdollisuuksia 110 insinöörillemme Punessa. Strateginen
tavoitteemme on jatkaa kasvua ja vahvistaa markkina‐asemaamme Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin liiketoiminta‐alueilla
Intiassa,” sanoo Olli Isotalo, toimitusjohtaja, Kalmar, Cargotec.
Citecin kansainväliset liiketoimintayksiköt tarjoavat Cargotecille ja sen Hiabin, Kalmarin sekä MacGregorin
liiketoiminnoille teknistä suunnittelua, projektinhallinnan‐ ja teknisen dokumentoinnin palveluja.
”Tämä on tärkeä etappi meidän Intian toiminnoillemme ja tuo mukanaan erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia myös
muualla. Haluamme tarjota Cargotecille ennakoivan palveluasenteen mukaisia monipuolisia insinööripalveluja ja laajaa
osaamista strategisen tavoitteemme mukaisesti”, sanoo Citecin toimitusjohtaja Martin Strand.
Citec on toiminut Intiassa jo 10 vuotta. Henkilöstöä Intiassa on tällä hetkellä yhteensä yli 530 Mumbaissa, Chennaissa ja
Bangaloressa. Cargotecin Punen toimisto ja henkilöstö siirtyvät kokonaan Citecille 13.6.2014.
”Olemme erittäin iloisia saadessamme toivottaa uudet henkilöt tervetulleiksi Citecille. Olemme myös ylpeitä Cargotecin
meille osoittamasta luottamuksesta tämän kumppanuuden myötä. Aiomme toimittaa erinomaista suunnittelupalvelua
toimimalla joustavasti sekä globaalisti että paikallisesti”, sanoo Nasir Mulani, toimitusjohtaja, Citec Intia.
Sopimuksen arvoa ei paljasteta osapuolten sopimuksen mukaisesti.
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Citec Group Oy Ab
Citec tarjoaa monialasuunnittelua, informaationhallintaa ja konsultointipalveluja energia‐alalle ja muulle teknologiateollisuudelle. Työntekijöitä
on tällä hetkellä noin 1100, ja liikevaihto vuonna 2013 oli noin 70 miljoonaa euroa. Citecin pääkonttori sijaitsee Vaasassa, ja Citecillä on
toimistoja myös muualla Suomessa sekä Ruotsissa, Englannissa, Ranskassa, Saksassa, Venäjällä, Intiassa ja Singaporessa. www.citec.com
Cargotec Oyj
Cargotec muokkaa lastinkäsittelytoimialaa asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa eduksi. Cargotecin liiketoiminta‐alueet MacGregor, Kalmar ja
Hiab tunnetaan johtavista lastin‐ ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Niiden maailmanlaajuiset verkostot toimivat lähellä
asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
Cargotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B‐sarjan osake on listattu
NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV.

