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Prestigeorder till ett globalt amerikanskt petroleumbolag 
 
Nordic Flanges AB, Örnsköldsvik, har via vår partner och distributör, Known Development, 
Dallas/Texas, erhållit en prestigeorder till ett globalt amerikanskt petroleumbolag. 
Ordervärdet är drygt 503 000 USD. Nordic Flanges AB var den enda flänstillverkaren som 
kunde möta kundens hårda krav på kvalitet och korta leveranstid. Drygt 37 ton rostfria 
flänsar kommer att fraktas med flyg till USA med två och en halv veckors ledtid. 
 
Known Groups dotterbolag Known Development utnyttjar sin mångåriga erfarenhet och sitt 
globala nätverk för att erbjuda högkvalitativa produkter och hjälper sina kunder att designa, 
utveckla och driva effektiva försörjningskedjor och navigera i den global handeln. 
 
Nordic Flanges AB är sedan sommaren 2021 huvudleverantör av högkvalitativa stålflänsar till 
Known Development och avtalet beräknas årsvis stiga och nå ca 40 miljoner kronor årligen 
senast 2025. 
 
Frederik von Sterneck 
VD och koncernchef 
 
Om bolaget: 
 
Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé 
är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och 
stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt 
erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade 
logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och 
utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade 
industrisegment.  
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Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2022, klockan 17:00 
 
Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North 
Growth Market, Stockholm.  
 
Vår Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se 
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