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Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Kaikkonen, Johanna

Asema: Henkilöstöpäällikkö

 

Liikkeeseenlaskija: Norrhydro Group Oyj

LEI: 743700NBGZTCFMNHFS76

 

Ilmoituksen luonne: Ensimmäinen ilmoitus

Viitenumero: 6571/4/4

 

 

Liiketoimen päivämäärä: 23.11.2021

Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000251954

 

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 3,15 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 3,15 EUR

 

 

Lisätietoja antaa

 

Yrjö Trög                             
 

toimitusjohtaja
 

Norrhydro
 

040 029 1229
 

yrjo.trog@norrhydro.com

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Translink Corporate Finance Oy

mailto:yrjo.trog@norrhydro.com


 

Jari Lauriala, Managing Partner

puh. +358 40 091 8855

Sähköposti: jari.lauriala@translinkcf.fi

 

Sami Miettinen, Partner

puh. +358 400 735 835

Sähköposti: sami.miettinen@translinkcf.fi

 

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja Skandinavian johtava energiatehokkaiden hydraulisylinterien

tarjoaja. Yhtiö kehittää ja valmistaa innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsä-,

materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuudessa. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä

NorrdigiTM-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa globaalia, johtavaa huipputeknologiaa, joka vähentää päästöjä merkittävästi ja

tulee mullistamaan koko toimialaa.

Norrhydrolla on yli 35 vuoden kokemus laadukkaiden hydrauliikkaratkaisujen toimittamisesta vaativiin olosuhteisiin. Yhtiön

asiakkaat ovat pohjoismaisia, globaalisti toimivia liikkuvien koneiden ja laitteiden valmistajia, jolle yhtiö on pitkäaikainen,

strateginen kumppani. Norrhydron liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja sen palveluksessa oli vuoden

lopussa noin 120 henkilöä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Rovaniemellä, minkä lisäksi yhtiöllä on toimipisteet myös

Tampereella ja Kuopiossa.

 

www.norrhydro.com

Tietoja julkaisijasta Norrhydro Group Oyj

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja Pohjoismaiden johtava energiatehokkaiden hydraulisylinterien

tarjoaja. Yhtiö kehittää ja valmistaa innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsä-,

materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuudessa. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä

NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa globaalia, johtavaa huipputeknologiaa, joka vähentää päästöjä merkittävästi ja

tulee mullistamaan koko toimialaa.

Norrhydrolla on yli 35 vuoden kokemus laadukkaiden hydrauliikkaratkaisujen toimittamisesta vaativiin olosuhteisiin. Yhtiön

asiakkaat ovat pohjoismaisia, globaalisti toimivia liikkuvien koneiden ja laitteiden valmistajia, jolle yhtiö on pitkäaikainen,

strateginen kumppani. Norrhydron liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja sen palveluksessa oli vuoden

lopussa noin 120 henkilöä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Rovaniemellä, minkä lisäksi yhtiöllä on toimipisteet myös

Tampereella ja Kuopiossa.
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