
Lantmännen investerar 300 miljoner i automatiserat
fryslager i anslutning till Lantmännen Unibakes
bageri i Örebro
Lantmännen Unibake, tillsammans med Lantmännen Fastigheter, investerar 300 miljoner
kronor i ett nytt fryslager i anslutning till det existerande bageriet i Örebro. Investeringen
ska stärka Lantmännen Unibakes varuflöden och bidra till ett mer hållbart transportflöde
till de svenska kunderna. Investeringen skapar även möjligheter för framtida utveckling
och det nya helautomatiska lagret förväntas vara klart under första halvåret 2023. 

Lantmännen Unibake Sverige, tillsammans med Lantmännen Fastigheter, investerar 300
miljoner kronor i det existerande bageriet i Örebro. Investeringen omfattar ett nytt högeffektiv
automationslager för lagring och hantering av frysta brödprodukter. Lagret består av ett 36,5
meter högt höglager, en låglagerdel, palleteringsyta, maskinrum, samt nya logistikkontor. Total
byggyta ~ 7 400 kvm. 

Investeringen inleds omedelbart och målet är att starta verksamheten i det nya lagret under
första halvåret 2023. Ett antal samarbetspartners och leverantörer har knutits till projektet för
konstruktion, brandsäkerhet och automation.

– Jag är stolt över att kunna tillkännage vår investering i Örebro för Lantmännen Unibake
Sveriges fortsatta tillväxt. Genom denna investering fortsätter vi att utveckla vår verksamhet i
Sverige och skapar nya möjligheter för framtida tillväxt. Investeringen visar också på
Lantmännen Unibakes förmåga att genomföra vår långsiktiga strategi att utveckla hållbara
erbjudanden till våra kunder, säger Jonas Lindell, vd på Lantmännen Unibake Sverige.

– Investeringen innebär att man kommer hålla ihop tillverkning och lager i samma anläggning
vilket långsiktigt är miljö- och hållbarhetsmässigt riktigt, säger Joachim Haas, vd Lantmännen
Fastigheter. 

Investeringsplanen stöder också en långsiktighet för Lantmännen Unibakes bageri i Örebro som
idag sysselsätter mer än 170 personer. Lantmännen Unibake Sverige, med varumärkena
Korvbrödsbagarn, Bonjour och Hatting, har totalt cirka 400 anställda.

För mer information, kontakta gärna:

Jonas Lindell, vd Lantmännen Unibake Sverige
E-post: jonas.lindell@lantmannen.com

Joachim Haas, vd Lantmännen Fastigheter
E-post: joachim.haas@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen Unibake
I dagsläget, med 34 bagerier i 15 olika länder, är Lantmännen Unibake en av Europas största bagerikoncerner, med mer än 6 000
anställda. Lantmännen Unibake producerar frysta och färska bageriprodukter för retail och foodservice till mer än 60 marknader
världen över, under varumärken som Korvbrödsbagarn, Hatting, Schulstad Bakery Solutions, Schulstad och Bonjour m.fl..

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av
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19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder SEK på årsbasis.
Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom
livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på
kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela
värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

http://www.lantmannen.se/

